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,:§ZANOWNY ^gANIE % jp. fuPASKI!

yczeniem Waszem jest, aby na czele kore-
spondencvi Joachima, kt(5rej piiblikate z takiem
powiceniem podjlicie, umieci szczegóy do
yciorysu jego. Jest to nowym dowodem Waszej
pamici i czci, które zachowujecie od czasu sto-

sunków, które Was z nim czyy.
Zywotu Joachima szuka naleA' ^y li:ore-

spondencyi jego, w Ittórej jakoby w zwierciede
wystpuj, dobitne rjsy jego, niemniej i w tern

co przj innej sposobnoci sam o sol)ie prawi,

albo co inni powiedzieh.

WyHczam:
I. „Przygody w poszukiwaniu i badaniad i

rzeczj naukowych." Pozna, 1858 r.

„Korespondencyje z Karolem Sienkiewi-

czem." Pozna, 1872 r.

n. „Album rytoAvnika Polskiego." Pozna,
1854 r.

nr. „Mowa Ludwika \Yoh)wskiego wygoszo-
]ia na cze(' Joachima."
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lY. „Mowa ksidzia PrusinoATskiego, zamie-

szczona w TTgodiiiku Katolickim 1861."

Y. „Joacliima Lelewela zasugi ua polu Geo-

grafii przez Stanisawa Warnk." Pozna,

1878 r.

W tem miejscu wic tylko przytoczy za-

mierzam wiadomo o dziecicych atacli Joachi-

ma, o ile takowe pamici jeszcze zasign
zdoam.

Pocztkowe nauki pobiera Joachim od ro-

ku 1795 ^Y domu rodzicielskim pod okiem ksi-

dza Pijara Umera, po zgonie za jego dali

pijarzy ze zgromadzenia swego ksidza Anto-

niego Dbrowsldego, synnego matematyka, któ-

rego póniej, gdy zapad na sabo piersiow,

zastpi Konkowsld Karol, znany take jalto nie-

poledni matematyk. Tak byo do koca 1798 r.

Przez dalsze lata 1799 i 1800 do poowy
1801 pobiera Joaclum nauki wraz z dwoma
brami ciotecznymi, Janem i Adamem Cieciszo-

wskimi w donui matki ich w Oki'zei od ksi-

dza Pijara Leopolda Moroza, który by tam

proboszczem.

W drugiej poowie roku 1801 umieci

Joacluma rodzic w konwikcie ks. Pijarów

w Warszawie, w 3ciej klassie. W latach tych

pisywa do brata Prota o swoicli zajciach.

Ju w roku 1802 w styczniu, pisze ksidz

biskup Lucli;i Cieciszowski do siostry: „Dzikuj
pokornie siostruni dobrodziejce za najprzychy-



niejsze jej yczenia równie i pastwu Czestni-

kostwu i icli kochanym synom serdeczne czyni

podzikoAyanie. Ja moje owiadczani i zanosz

codziennie do Boga, aby raczy na cay, po-

bony i ze wszed wzgldów szanowny dom

njobiitsze zlewa bogosawiestwo, winszuj

im zacztej edul^acyi dzieci, pewny jestem,

e napenieni c o do charakteru duszy niety-

ko zbawiennemi przestrogami, ale samym wzo-

rem cnoty i przykadem domowym, postpo-

wa bd we wszystkich najpoyteczniejszych

wiadomociach z zupen pociech familii. Jo-

achimek ju piknie pisze, rysunek jego mam
zawieszony w pryncypahiym pokoju, zachowujc

wdziczn mu pami."
Zamiowanie do rysunku tak AYCzesne ojciec

Aypoi w Joachima.

Poj^rzednio gdy Joacliim by w domu cio-

tki, umieszczono w roku 1800 brata Józefa

i mnie w konwikcie, w roku atoli nastpnym,

kiedy zanosio si na zamknicie instytutu tego

przez rzd Pruski, a brat Józef w ostatnim by
stopniu suchot, wrócilimy do domu, i dopiero

po mierci brata Józefa umieci mnie ojciec

w roku 1803 w konwikcie, w którym byem
i*azem z Joachimem.

Konwikt ksiy Pijarów by przy uhcy Mio-

dowej, do niego naleaa jurydyka zwana Jo-
libord, (ZoHborz). W czasie wakacyi byo
tam letnie mieszkanie ksiy Pijarów, oraz tych
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konwiktorów, którycli rodzice na czas wakacyi

nie brali do domu, ^y gmacliu za przy nlicj

Miodowej przedsibrano w tej porze zwjlde re-

peracje potrzebne. Budynek instytutu skada
si z domu obejmujcego szwajcarni, sal jadal-

n, mieszkanie rektora i professorÓAY, jako te:

z pierwszego pitra, mieszczcego w sobie kory-

tarze, sale z awltami szlconemi i miejsce za-

baw, po obu stronach sal by dla kadego kon-

wiktora pokoik, który Joachim klatk nazywa

i bardzo w^aciwie, bo krat zamykan od sali

odgrodzony. W klatce takiej kady móg si

oddawa 2:>racy spokojnie. Professor mieci si

take w jednej z takich klatek. Xa pitrze

di"ugiem miecia si w oso]>nych salach: bibHo-

teka, sala chemiczna ksidza Bystrzyckiego, sa-

lon do nauki taca, teatr t. j. salon z podwy-
szon scen, byy tam te mieszkania nauczy-

cieli. Na trzeciem pitrze bya oljszerna kaplica,

któr zdol)iy ciany z drzewa licznie rznite.

Otarz misternej roboty, awki, jak zwykle

w kocioach w dwa rzdy, obok zakrystya.

Tu odbywaa si codziennie o szóstj z rana

msza na kolanach, gony wspólny pacierz, a

w niedziel i wita dwie byway msze, di'uga

ju w awkach i przy gonem iiiewaniu psal-

mów. Konwiktorów liczba bya okoo 60ciu.

Za nauk i zasugi udzielano meryta i demeryta.

Za meryta te co pó roku wybierano duka (pri-

me de racademie) sdziów trzech i deputowa-
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nych dwunastu. Ci mieli róne przywileje.

Duk i sdziowie nie klczeli w kaplicy, lecz

siedzieli w awkach. Duk nade drzwiami klatki

przytwierdzon mia tablic z napisem: Duc de

Tacademie. W mieszkaniu rektora w ramach

za szkem drukowane byway nazwiska 1) duka,

2) sdziów i 3) deputowanych.

Joachim o te zaszczyty nie kusi si, ni-

gdy nie podawa prac swoicli dla pozyskania

meryt. Byby on niezawodnie dukiem, gdyby

je l)y podawa. Prace jego które w owym
czasie wykona, upowaniaj mnie do tego s-
du, e wspomn tylko lat opis, który przero-

bi z dziea Bluira Tables chronologiques
anuee par annee Paris 1795.

Prócz tego wydawa on w onym czasie ro-

dzaj pisma peryodycznego , Gazet wasn rk
pisan w dwócli szpaltach, w niej kreli, co

zaszo w Instytucie, tak pod wzgldem nauko-

wym, jak i obyczajowym. Obok gazety wyda-

wa wówczas pamitnik, który zasila pracami

swenii Chomtowski Franciszek, póniej pose

na sejm Królestwa, ojciec bibliotelcarza.

W tym czasie umylih konwiktorowie na

uczczenie imienin Jana Gwalberta Bystrzyckiego,

professora fizyld da przedstawienie teatralne

wasnej pracy, tym kocem Cieszkowski Pawe
(ojciec Augusta) zaj si tomaczeniem z Mere-

jera Olind i Sofronia. Role rozebrano. Klo-

rynd mia przedstawi Puchaa Kazimierz, ar-
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cjkapana za Zabrzycki. Wypadao mie de-

koracy przedstawiajc meczet, a tej niebyo

^y repertuarze miejscowym. Wzito si do zro-

bienia nowego, Joacliim meczet wymaowa,

a ja, uyty do tarcia farby, sprawiem si, jalt

mówiono, dobrze. Dekoracya pomylnie uko-
czona, próby dobrze szy, arcyltapan przebity

dzirytem od Kloryndy, dosltonale pada. Wszy-

stko zapowiadao, e si rzecz uda. Nieszcz-

cie cliciao, e si nie powiodo, clio wszystko

AV najwikszej zaciowane )yo tajemnicy. Do-

cieczono, e alitorowie i rzemielnicy spuszczali

si dachem do teatru; reldor Sawicld zamyka

drzwi do teatru, a dacliem uciekajcych zdybuje

prefeltt. I tym sposobem zabawa na niczeni

speza, urok spodziewany znil^n i meczet

gdzie si podzia. Tymczasem wal^acye nastay

i modzie si rozjechaa. Tak przeplatana bya

naulta z zabaw, do której zawsze Joachim nalea.

Dla wybitniejszego okazania osobistoci

Joaciima przytaczam tu z owego czasu hsty pi-

sane do brata, ciotki i póniejsze z konwiktu —
niektóre w irancuzliim jzyltu na wyrane -
danie ojca dla wprawy Itrelone.

(grot ^elewel



LISTY DO BRATA.

PISA Z OKRZEI.





Najukochaszy Braciszku

!

Przez zdarzon okazy, która si trafia przez yda
okrzejskiego , donosz Ci braciszku, e my tu wszyscy

zdrowi! Dziwno mi to jest, e mi tak dawno nie

odpisa. Donie mi te Braciszku czy znalaz pocz-

tek geometry i tej , któr byem zacz pisa, a o któr
prosiem ci listownie przez Stanisawa, by mnie przysa.

My tu bawiemy si dobrze, u nas byy tace i ja

musiaem take tacowa, drugie byy w Jarczewie,

trzecie maj by dopiero w ostatni wtorek w Wojcie-

szkowie.

Trzeba koczy, bo trzeba odesa do yda, bo

jutro rano jedzie. Pocauj rczki Babuni, Mamuni
i Tatunia Dobrodziejów. Uciskaj Braciszków i Siostrzy-

czki odemnie.

Joachim Lelewel.
Dnia 26 Stycznia 1799 r.

Wola Okrzejska.

D. 8 Czerwca 1799 r.

Najukochaszy Braciszku

!

Jeszcze raz ci Braciszku powtarzam, e nie mam



XII

czm ci odwdziczy za twoje ku mnie dobre serce,

jednake ile monoci mojej, bd si stara odwdziczy.

Interesa moje dobrze id. O zwierztach juera

skoczy pisa. Figur zwierzt wszystkich, sscych,

ptaków, gadu, owadu etc. mam wicej na 160. Rolin

dotychczas mam blisko 50 figur wszystkich, to jest: ro-

lin i zwierzt spodziewam si mie koo 300 figur.

Historye pastw mam wanie wszystkie, oprócz

w Azyi tatarskiej i w Afryce , Zangwebam , Monomotapa

i innych afrykaskich. Europejskie i amerykaskie mam
wszystkie, tylko w amerykaskich nie ma popisanych

kacyków.

ciskam serdecznie Braciszka.

Joachim Lelewel.

D. 19 Lipca 1799 r.

Najukochaszy Braciszku!

Niemogc Ci Braciszku [dotychczas cho czemkol-

wiek odwdziczy za kaamarzyk , teraz cho tym maym
staram si odwdziczy.

Darujcie mi, e w tych historyach, co wam po-

syam, niepiknie jest pisano, gdy (jeeli ta wymówka

przystoi) pisaem zawzdy wieczór, tak em ledwie wi-

dzia , bo si spa chciao. Wszystkie te historye, prócz

historyi Tataryi wielkij i caój Afryki mam od JMX.

Moroza.

Jeeli hanów tatarskich, królów lub cesarzów ja-

kiego kraju wynajd w ksikach, to tobie przel, to

bdziesz móg sobie wpisa do innych.

Przyjmij to jako od brata szczerze kochajcego ci.

Joachim Lelewel.
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D. 16 Wrzenia 1799 r.

Bracie

!

Podaje mi si okazya pisania do Braciszka i prze-

sania rzeczy, które Braciszkowi moe przydadz si.

Sowa rolin , które Braciszek chcia pisa wieczór dniem

przed odjazdem, napisawszy posyam.

Posyam take szczyga i kwiatek aster. Prosz

donie mi Braciszku, czy psy tam clioruj, gdy tu

choroway na nosacizn a ta choroba jest zaraliwa.

Poko si Siostrzyczkom i Braciszkom odemnie, Jó-

ziekowi oddaj kogutka.

Joachim Lelewel.

Dnia 18 Wrzenia 1799 r.

Niespodziewajc si tak prdko okazyi, niespieszy-

em si z niczem dla was, Bracia, gdy teraz przez

JMCi Pana Moroza mam okazy, spieszc si nawet,

nie mogem nie skoczy i dopiero dzi zdam wieczo-

rem pisa do was, Bracia list, który raczcie przyj
jako od brata szczerze was kochajcego. Prosilicie,

bym Wam Bracia przysa regestr ksiek, odsyam go

tedy i ksik Wasze co si u mnie znajdowaa. "Wicej

do was nie mam ju co pisa, prócz komisu jeszcze,

który zawsze odbieram, przecie zapominam. Ucaujcie

odemnie Babuli, Mamuli i Tatala Dobrodziejów rczki

i nóki, uciskajcie tako siostry.

Ale! ale! przechodzc jeszcze róne rzeczy, cobym

mia do was Bracia napisa, to jest, e tamta com

Wam da mappa dawna, jest niedobra; przeto wam
Bracia inn lepsz posyam, a tamte spalcie, ale jeszcze

obiecaem by Protkowi farby, wic mu teraz posyam.



XIV

Musz Ci Protku ostrzedz (przystpiwszy do hi-

storyj, litórem ci da), e Tartarya po Ta mer la nie

zostaa ju zczon, przeto ów D owi et Grirej han

Tartaryi Asbeku i Turkestanu, by i hanem Tartaryi

wolnej, powtóre znowu, e od roku 1790 tak 5 a 6

han Tatarski przyspieszy sobie mier , eby ca Tar-

tarya odda Moskwie, a tak po nim bya Katarzyna,

a po niej Pawe.
Jak dotychczas , tpo mnie wszystko lazo do gowy,

com ci mia Protku donie, tak teraz snuj mi si,

lecz same proby do Ciebie, z tych pierwsza jest, by
mnie przysa Bracie ca ksik tych rysunków, com

tobie posa, w których jest Leszcz morski i histo-

ry jedwabników. Ja ci to odel.

Druga cho krótka, lecz j szczególniej prosz wy-

kona, tak jak dotychczas jest, eby pamita o mnie

jako o bracie.

Ju wiksza poowa wiartki, a ochoty do pisania

nie ubywa, ale tymczasem kocz, cho na tem, a id
klei dla was Bracia pewn rzecz.

Joachim Lelewel.

Dnia 17 Grudnia 1799 r.

Sercem kochany Braciszku!

Podaa mi si okazya pisania do Braciszka, przez

któr donosz, e my tu wszyscy zdrowi jestemy, bar-

dzo mi to radoci napenio, widzc rk Babuleki

Dobrodziki, cieszy mi i to, ecie pastwo szczliwie

stanli w Warszawie.

Posyam ci Braciszku lini, a t, któr masz.
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oddaj Józiekowi, posyam ci t armatur, pieprzojada,

pawia japoskiego i czapl.

Przylij mi te geometry, któr zaczem przepi-

sywa na papierze pocztowym, ta bya w atlasie. ci-

nij odemnie Siostrzyczki i Jana.

Joachim Lelewel.

Dnia 13 Lutego 1800.

Najukochaszy Bracie!

Niemam ci co Bracie do doniesienia, jak e byy
bale w Wojcieszkowie, na których i ja byem , a to dla

tego, e w komedyjce, która bya grana, miaem rol

sucego, wodzcego lepego Gawend. Bal by przez

dwa dni, w sobot wrócilimy do Woli. Otó wiele

bym ci mia o tóm do pisania, ale daruj, e zostawi

to do ustnego rozpowiadania. Bazgrz, bo si spiesz,

bd zdrów. Twój przyjaciel i brat

Joachim Lelewel.

Dnia 16 Marca 1800 r.

Najukochaszy Braciszku

!

Dzikuj ci Braciszku za tyle prezentów, ale czem-

e mam ich odwdziczy, a tm bardziej twoje ku mnie

dobre serce. Gdyby listy, jakem powiedzia w licie Jó-

ziowym, mogy gada, powiedziayby zapewne moje ku

tobie przywizanie , które jest i bdzie i wdziczno za

tw ku mnie przyja, ale na nieszczcie listy niega-
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daj, tylko pokazuj,, a my z sob widzie i sysze
si nie moemy tylko listami.

Tymczasem za twoje darowizny: kleju, jedwabiu,

igie, papieru i innych rzeczy, które s tem szacowniej-

sze, e od ciebie Bracie, przyjm ma przynajmniej rzecz

odemnie, która niezdoa wyrówna twemu przywiza-

niu (bo i adnej takiej niema).

Dzikuj Ci Bracie za oddanie rzeczy Józiowi i Mar-

celce, bd askaw i oddaj take im teraniejsze.

Wtem noyki s nietgie, bo pan Jan kupowa je

niejako scyzoryki, ale jako noyki; jednak trzymajc je

na marmurku, poskrobi pióra.

Miae Braciszku pisa do pana Adama, a niepisa-

e. Czemu to?

Obiecae mi Braciszku, przysa swej roboty geo-

raetry, dalej, jeeli ju masz, to przylij mi j.
Odsyam ci sznurek Józiów, który zostawi, aoktó-

ryme mówi e Józio yczy go sobie odebra. JMPan
Moroz nieczyui mi nadziei, zobaczenia si na Wielka-

noc
,
jednak ja jj nie straci.

Nowo odemnie znalezionych królów Sarmackich,

w Kronice Polskij Bielskiego przesyam ci. Fizyk
któr widzia napoczt, juzem skoczy, a po czci
i figury.

Poradz ci Braciszku, jak masz uy farb, któ-

rem ci dal. Teraz jest marzec, póki tedy ou jest, nie-

gu marcowego nazbieraj i roztop, a ta woda niezamier-

dnie ci si (lecz trzeba nieg zbiera z wierzchu, gdy
na spodzie nie jest marcowy) farb utucz, i tuczon
w wod marcow wrzu i w cieple trzymaj, po kilku

godzinach bdzie roztarta, jeeli bdzie blada, dodaj jej,

a te farby bd ciemne, masz naprzykad w figurach

mitologicznych od Cer ery. Bkitnej niemasz, to we
Indychtu lub Lazuru i to zrób, dodawszy gum my, lecz

nie bardzo wiele, i ja j sobie tak zrobi naót , rady
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innej niemam
,
jak glink tak z ni zrobiwszy jak z In-

dychtem.

Astronomicznych figur jeszcze ci Braciszku nie po-

syam, poniewa jeszcze nieskoczone.

Wydao si, e Poliski niemia adnej ony, tylko

amantki. Pokazuj mu duchy, pokazaem mu skielet

jego matki nieboszczkij i ojca nieboszczyka, i niejak

Rociszewsk, w której si on teraz kocha, ale która

za niego niepójdzie. Pokazywaem mu te w perspekty-

wie jednego yda i trupi gow.
Mam do ciebie prob, z którj pewnie si bdziesz

mia, ale mi zrobisz ask, o to, eby pisa listy do

mnie po bratersku i przyjacielsku, bez adnych ceremo-

nii, jak dotychczas byy.

Gdyby ci farb zabrako, napisz o nie do mnie, b-
d si stara, bym zaraz ci posa.

Ukonów z Okrzei i Woli Okrzejskiej mam tysice.

Zabawn ci rzecz powiem, w mitologicznych figu-

rach szalbierstwa, ogon rysowaa panna Anna i krysko-

waa i kropkowaa.

Ostrzegam ci Braciszku, eby pakiety nieprzewra-

ca, bo lawendowa wódka bdzie wsika w koreczki.

Pisaem do Józia list osobny z powinszowaniem,

in graciam Imienin. Siostry i Brata uciskaj.

JMCi Pan Poliski chce si do ciebie przypisa ja-

ko do swego przyjaciela, ale e tu niema miejsca, wzi
tedy osobny papier.

Wiesz, e Poliski jest Fabijan otó w jego podpi-

sie F to znaczy, za G znaczy z Goków jego przy-

domek.

Twój brat i przyjaciel

Joachim Lelewel.
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Dnia 10 Kwietnia 1800 r.

Najukochaszy Bracie!

Mi, mi zawsze rzecz byo i bgdzie, odbiera od

ciebie Braciszku listy, które s napenione samemi od

ciebie grzecznociami i komplementami, a którym wy-

równa nie jest w mojej mocy. Ale te cho sabe racz

przyj jako od Brata szczerze cig kochajcego.

Dzikuj ci Braciszku za limaki , komórki pszczó,

ywic i kopersztych. Chustk JMci Pani Morozowej

oddaem, a przy niej przypomniaem sobie i ukony,

które take byy ze strony Okrzei i Woli Okrzejskiej

do Woli Cygowskiej.

Posyam ci Braciszku ksit, któryche jeszcze

nie mia.

Historyj europejskich jeszcze nie posyam, bo jeszczem

nie skoczy.

Przebacz Braciszku, e tak bazgrz, ale to dla

prdkoci, gdy pisz w wieczór i mara zaraz odda
Stanisawowi , który jutro rano jedzie.

Twój przyjaciel i brat

Joachim Lelewel.

Dnia 26 Lipca 1800 w Woli Okrzejskiej.

Najukochaszy Braciszku

!

Pisz do ciebie Braciszku ten bilecik z prob.
Dzieje Polskie dla ciebie zaczem pisa w ksice
z okadkami czerwonemi , wymiarkowaem teraz , e mi

si w nij nie zmieci, a drugiego póarkusza czerwonego

papieru nie mam, otó jeliby mia go, prosz ci za

okazy przylij mnie.
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History hiszpask,, portugalsk i francuzk ju
prawie skoczyem , lecz ci ich nie posyam , bo koca
brakuje, tylko ci posyam history mexykask z ce-

sarzami Mexyku, któryche jeszcze nie mia.

Bd zdrów!

Twój przyjaciel i brat

Joachim Lelewel.

Dnia 14 Wrzenia 1800.

Najukochaszy Braciszku

!

Piszesz do mnie Braciszku , i zdrów jeste, a przecie

Maciej powiedzia mi, i teraz wicej kaszlesz, i ja ka-

szlaem, ale teraz po womitach ustaem.

Rozkazy twoje, bd si stara dopeni, ju mam
bowiem jedu rzecz do posania.

Historya Polska dopiero do Wadysawa Jagiello-

czyka napisana, a i to jeszcze nie przepisana.

U nas tu wszystko si le dzieje. Babuleka saba

a do tego ogie cae zabudowania dworskie poar.

W wieczór, w poniedziaek, 10 wrzenia niewie-

dzie z jakiej racyi i przyczyny, z pod strzechy zaja
si stodoa, do tego by wiatr straszny, odrubowawszy

Babulece okiennic, pobiegem do ognia, ale ju wtedy

wszystkie owce, bydo, konie wygnano i powozy ze sto-

dó wycigniono, a wszystko ju byo w ogniu, rozbi-

jano tylko poty i parkany, aby ogie do wsi nie doszed.

Zgorzay wszystkie stodoy, spichrz, obory, dwie stajnie,

owczarnia, zaledwie drwalni uratowali. Ogie by tak

gwatowny i mocny, i si szko topio , a pisarz co

mia kilkadziesit zotych srebrem , nie znalaz tylko

gruzoki. Jednak tu straszna klska jest nagrodzona
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dobrodziejstwami ssiedztwa. Zewszd zboa zsyaj
i inne grzecznoci czyni.

Obory ju stawia poczto, które wkrótce stan. Jak

si stodoy zapaliy, Mocicki ekonom odbiwszy i to

z wielk trudnoci zamek, chcia wycign swój wó-

zeczek, ale ze strachu nie móg i si nie mia. Przy-

tomno wszystkim odpada. Stangret co by w Okrzei,

spostrzegszy ogie, nie móg koni do bryczki zaprzdz

i ich skierowa, jeden tylko kucharz i syn ekonoma

co od pocztku z przytomnoci byli i im winno bydo,

winne konie, winne i powozy, i si nie spaliy, albo-

wiem ze strachu nikt siy nie mia ani powozów wy-

cign, ani byda wygania. Pan Adam w tern zamie-

szaniu, gdy parobek JXMoroza z plebanii dla koni wody

wozi nie chcia, powiedzia, e mu potem kae obroku

dad, a nieuwaa, i si obrok ju spali.

Na t Teres mielimy goci podostatkiem, a po

kolacyi byy tace ledwie nie do biaego dnia.

Po ej Teresie graem z Panem Adamem w szachy

i wygraem, co si to rzadko komu zdarza. Ju wicój

nie mam co do ciebie pisa, bo mi materyi niestaje.

Bd zdrów!

Twój przyjaciel i brat

Joachim Lelewel.

Dnia 14 Padziernika 1800 r.

Najukochaszy Bracie

!

Pisz do ciebie znowu z prob o to samo, to jest:

o pó arkusza papieru czerwonego, poniewa, lubo si

Dzieje Polskie w tych dwóch ksigach skocz, jednak

ja znajduj wiele rzeczy, które potrzebuj objanienia,
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które s albo z prawa cywilnego albo politycznego, prze-

to umyliem zrobi trzeci, w której by zamyka si opis

kadego województwa i tre praw cywilnego i polity-

cznego, do której to ksigi juzem zebra papier, a te-

raz pisz. Jednak gdyby go aiemia lub gdyby nim

mia jak swoj ksik oprawn, to si obejdzie, bo

ta ksika jest niby dodatek, a nie obdzieraj swojej.

Ukoczone History Hiszpask i Francusk posy-

am, History Polsk napisaem do Kazimierza Wiel-

kiego, prócz tego ycie Gaworka, Zamojskiego, Orze-

chowskiego, Tarnowskiego, Chodkiewicza, poczem
ókiewskiego i chciaem te ycia przesa przez t oka-

zy, lecz niemoglem zdy. Tene bilet pisz ju po

ciemku na kolanie, eby by bliej okna, albowiem przy

wiecy niemógbym napisa, a jutro rano ma odej
okazya.

Farby, o które si przypomnia, zasyam, wiele

ich tam jest nie mojej roboty, gdy ci tych niestanie, po-

wiedz, a brat ci si bdzie stara zadouczyni, albo-

wiem jego powinno jest taka. Tak ju ciemno, i le-

dwie widz, musz koczy.
Bd zdrów!

Twój przyjaciel i brat

Joachim Lelewel.

Dnia 7 Grudnia 1800 r.

Najukochaszy Braciszku!

Pisae do mnie Braciszku, ebym ci nieprzysya,

sam przecie przysae mi skrzyneczk z muszlami. Od
dawna wystaraem si dla was Bracia kaamarzyków,

szukaem okazyi ich przesania, ale jj znale niemo-
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gem , teraz dopiero znajduj por przesania ich wam.

Jeeli niechcia Braciszlu, ebym ci wicej nic nie-

przysyal, nie trzeba byo i mnie nic przysya, bo

wierz mi, dawa, a nieodbiera jest Isrzywd dla obda-

rzonego. Wiem, i niechcesz zapewne mnie lirzywdzi.

Przyjmij wic liaamarzylj od Brata, szczerze ci lio-

chajcego, udzielajc drugiego liaamarzyl^a Józiowi

o l£tórym te w jego wspominam licie.

W Woli Okrzejskiej wszyscy zdrowi, jako i w Okrzei,

i Babulinka si ma lepiej.

Prosz ci Braciszku, niepisz mi ju wicej abym

ci nic nieprzysya, prócz tycli posyek znajdzie si

i wtedy, gdy si zobaczemy.

Ju mam dla was Bracia, farby mojj preparacyi

skorupek tylko do nich brakuje, alem ju prosi Ma-

cieja, eby mnie si wystara, i obieca si stara, to
powiedz i Józiowi. Historya Narodu naszego tempo po-

stpuje, jakem skoczy Jagie, tak Wadysawa III

zacz, niemog si zebra.

Ju wicej niewiem, coby ci pisa. Bd zdrów!

Twój brat i przyjaciel

Joachim Lelewel.

Dnia 29 Grudnia 1800 r.

Bracia kochani!

Miaem nadziej Bracia widzie si z wami w Woli

Cygowskiej na w. Ew, albowiem Rodzice mnie przez

Macieja mówili , aby si prosi, ebym móg jecha z pa-

nem Jauem, albowiem pan Jan mia do Warszawy je-

cha, ale si to wszystko zmienio. Pan Jan niepoje-

cha, i niewiedzie kiedy pojedzie, i wita Ewa ju mi-
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na, a tak wszystkie nadzieje w dym si obróciy,

i z nim uleciay, trzeba teraz tylko z niecierpliwoci

jak to mówi, z ol cnot wigtej Anny czeka.

Przypomniaem sobie, i to za par dni, i rok i wiek

nowy si zacznie. ycz wic wam Bracia kochani, do-

y koca tego 19 wieku, i pocztku 20, ale to nadto,

ebymy yli przeszo sto lat, wic lepiej yjcie, póki

si Bogu podoba, ale jednak przyjmijcie yczenia moje,

które s szczciem dugie lata. Bdcie zdrowi.

Wasz brat i szczery przyjaciel

Joachim Lelewel.

22 Fevrier 1801.

Mon tres cher Frere.

Je n'ai rien de nouveau a voiis mander mon tres

cher frere si ce n'est que nous avons la conscription.

Je vous embrasse tendrement et je vous remercie pour

la peine que vous preuez en repondant a mes lettres.

Ayez la bonte de rendre la lettre ci jointe a monsieur

Joseph et soyez sur, que je suis Yotre fidele et tendre ami

J. Lelewel.

Le 16 Avril 1801.

Mon tres cher Frere.

Je Yous envoie mon cher Frere Thistoire du Royaume

de Bourgogne. Je divise cette histoire eu cinque epoques.

Yous trouYorez dans les premieres Fhistoire primitive

du Royaume dans le siecle des anciens Gaulois , ii etait
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plus vaste dans ce tems la que dans les siecles poste-

rieurs et ii s'est maiutenu jusqu'a TiDYasion des Francs.

La seconde renferme Thistoire des Royaumes Trans-

Juriens et Cis-Juriens en commencant par la fondation

par Bezon et Roule jusqu'a leur decadence. Dans la

troisieme j'ai mis Thistoire du Duche de Bourgogne du

Dauphinó et des autres principautes Yoisines. La cj[ua-

trieme Epoque contient la Dinastie de Philippe le Hardi

jusqu' au tems ou le Duche de Bourgogne a ete joint

par droit de succession aux etat de la maison d'Autri-

che. Je parle dans la einquieme de Tunion de la Pro-

vence au Royaume de France et du sort des autres

etats Yoisins comme la Savoie et la Suisse

J. Lelewel.



LISTY Z WARSZAWY.
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Dnia 17 lllarca 1802.

Bracie kochany!

Za odebrane Bracie kochany od ciebie w ostatnim

licie powinszowania, serdecznie ci dzikuj, lecz te

w tych czasach do mnie nie nale, albowiem .^go Joa-

chima uroczysto teraz przeniesiono i zawsze ta wypa-

da pierwszej niedzieli wrzenia. Niechaje wic Nieba

ciebie tern wszystkiem, co mnie yczy, we dwójnasób

obdarz.

Opisywae Bracie kochany w przedostatnim licie

swoim o zabawach, jakie mia na -t Konstancy i za-

pewne daleko wicej, e mia uciechy znajdujc si po-

midzy 80 tylko osobami, nieli ja w zgrai kobiet mnie

nie znanych ani z widzenia ani z nazwiska, których

liczba do 200 wynosia. Pierwszego dnia do czwartój,

drugiego do 12, trzeciego do 7 godziny bal trwa, na

adnych jednak innej nie znalazem uciechy jak gód,

ale i ten jako tako mitygowaem sobie ju prowiantem

przysanym z Woli Cygowskiej z aski Mamuni i Tatu-

nia Dobrodziejstwa, ju te i przez ogryzanie koci po-

zostaych. Przepraszam ci Bracie kochany, i tak

dugo ci wytrzymaem w nieprzysyaniu kart, farb

i ksiek, teraz danie twoje staram si uskuteczni,

jednak i tego zupenie wykona nie mog.
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Posyam ci odrobinki cynobru i kremyserwejsu,

poniewa mam nadziej wkrótce z tob, widzie si.

Karty francuzkie tako odsyam.

Co do ksiek posyam ci Bracie kochany L'ami

des Enfens, ale ta jest bez dwóch kart, gdy nie dosy
pospieszyem si w odebraniu od Paszkowskiego, Beli-

zaryusza Ezopa i Robinsona. Prócz tego odsyam Me-
moire de la Muisenele Brandeboiirg-Suplement, Yoyage

Historiue de TEurope Tome IV. i Jodoci Sinceri Iti-

nerarium Galleae, te bowiem wiele mi miejsca zabieraj,

a w konwikcie nie s potrzebne. Posyam prócz tego

dwa egzemplarze Podróy do Krakowa, które Xid
Paszkowski nam rozdawa, jeden dla ciebie, drugi dla

Brata. Oddaj tako Józiowi chopczyka, któregom móg
na prdce dla niego wygotowa. Karty Farokowe za-

niosem Marcelce i u niej s. Zambrzycki dosta farby,

zaczem mu zatem pisa History, do czego mnie Lesie-

wski sowicie pomaga bdzie, obieca mi je da.

Choroba Maciejewskiego, podobna do waryacyi, nie

dozwolia mi od niego odebra dugu, robiem by
jemu cyfr na w. Józefa, bardzo by z nij koutent

i wszystkim si podobaa.

Egzamina u nas dzisiaj si zaczynaj. Xidz Pasz-

kowski bardzo auje, i was na nich nie ma, zawsze

powtarza „dobrze si uczyli".

Bd zdrów!

Joachim Lelewel.

Dnia 17 Czerwca 1802.

Kochany Bracie!

Chciae Bracie, abym ci doniós, co si dzieje

z buntownikami konwiktorskimi. Otó ci teraz donosz.
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Gowa buntu Mioduski zaraz w sobot by odesanym

do domu, odwozi go Baranowski, inny dowódzca ij,cz-

kowski by tako z Paszkowskim do domu odwieziony,

ale jeszcze Paszkowski niewróci.

Wyjedaj, z konwiktu ju dla teje przyczyny, na

wakacye

Dbscy, oba w pitek.

Cieszkowski, ju wyjecha,

Chmielewscy, wszyscy trzej,

Wielowiejski,

Radoski , w niedziel.

I inni rónemi czasy jaknajprdzój wybieraj si.

Wicj ju nie mam co do ciebie pisa jak tylko prosi

ci, aby raczy mi przysa jak najprdzej papiery

którem mia z sob zabra i mappy jako i history

Portugalsk, zostawiem je w szafie drucianej na pó-

kach dolnych.

Dzisiaj byem na obiedzie u Cieszkowskij z IMPa-

nem Morozem.

Bywaj zdrów!

J. Lelewel.

Dnia 21 Lipca 1802 w "Warszawie.

Bracie kochany!

Daruj Bracie kochany, e do ciebie nie pisuj,

gdym si bowiem dowiedzia , e na wakacye nie pojad,

zupeniem si opuci, chodz jak nieswój, ni pióra, ni

ksiki do rki ule wezm, ile e ju teraz jest po po-

pisie, który si w sobot odprawi. Bardzom si tym

popisem zabawi, widzc ju experyment, ju machiny

fizyczne. Widziaem pistolet, z którego si za pomoc
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ognia elektrycznego i powietrza strzela , widziaem machi-

ny do galwanizowania si§ i elektryczn, jedn ze szkem
paskiem, drug z bani, prócz tycb dwie machiny pne-

umatyczne do wycigania powietrza
,
pyrometrum etc. etc.

By na tym popisie syn Czackiego, bardzo rai si

podoba
,
przy ciekawoci , któr ma wiedzenia wszyst-

kiego, pokazywa roztropno i rozsdek, jako nie na

jego prawie dziecinny wiek przystoi, zapytania jego byy
czynione z uwag i nic nie byo, coby móg pochoci
swoj nieprzystojnego uczyni, albo co z narzdzi fizy-

cznych, które oglda, zepsu.

Pisae Bracie, abym ci przysa kopersztychy,

jakie tylko mam. Posyam ci zatem wszystkie, z po-

midzy zwierzt Prajzlera brakuje kozy dzikij, niebdc
bowiem przy w}'jedzie czkowskiego, któremum j po-

yczy, niemógem odebra. Od czasu Zielonych wi-
tek wyjechao tylu, Mioduski, czkowski, Biernawski

odwiezieni za ow zmow na Sawickiego; wyjechali na

wakacye: Jawornicki, Lasocki, Zaborowski, Woowicz,
trzej Chmielewscy, Daniel i Karol Beszyscy, Pieszko-

wski , Miszewski, dwaj Kouchowscy, Szczucki, Wgro-
eki , urawski , Edward Zambrzycki, Sosnowski, Puchaa,

Demek
,
prócz tych pojad trzej Ostrowscy, Rociszewski,

Konkiewicz, ale nie wiem dotd abiski, Rostworowski,

Dobrowolski, Mierosawski, Zambrzycki stary, Dbscy
i moe jeszcze niektórzy inni nawet ju i Cieszkowski

moe pojedzie na jakie imieniny, z których niezakada

sobie wróci a na w. Micha.

Nie zawadzi t wspomnie ci o teraniejszym kon-

wiktorskim senacie. Dukiem jest Chomtowski, vice-

dukiem Duewski, piecidelko X. Dobrowolskiego, sdzia

drugi aszeski, trzeci Wadysaw Ostrowski, pierwszy

deputat Dekiert etc. o reszcie nie wiem. Lesiewski

i August Dbski osy.

Na pustyni nasze przenosimy si w sobot lub po-
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niedziaek. Popis w tamtem Kolegium bdzie w sobot.

Ksia si take rozjedaj. Kamiski rektor do rodzi-

ców jedzie, tego dnia kiedy my si przenosimy na Pu-

styni. Dobrowolski od tego czwartku za tydzie, By-

strzycki pojedzie z Zarabrzyckim, Baranowski albo do

swojj wsi, albo z Gliskim i Kcetkowskim i Gajewski

tako pojedzie. Zostanie tylUo z nami Paszkowski, Sa-

wicki i Zaborowski.

Od czasu Zielonych witek kupiem 4 mapy, to

jest Francyi na departamenta podzielonej, Szwajcaryi,

Grecyi i bieg Renu, Mozeli, dwa tomy ycia Wilhel-

ma III, króla Anglii i Stuthudera Hollenderskiego, hi-

story greck, tomaczon przez Jakubowskiego, Sen

Orzechowskiego, tego kroniki, dykcyonarz geografi-

czny po francusku, tom pierwszy rewolucyi szwedz-

kich po francusku, history Pieczyngów po francusku

z map. Kluka tom IV, history odkrycia Ameryki

i Curiosites de la natur et de Tart sur la vegetation.

Na to wszystko wyszo zotych 20. gr. 28. Prócz tego

kupiem geografi Fiszera i geografi po niemiecku

z maym atlasikiem, w którym jest 20 mapek, na co

wyszo 2 zote 28 gr.

Na dwa tygodnie przed popisem napada mnie ochota

do robienia map, zrobiem ich 6 i cay atlasik Kosia,

przez Anvila przerysowaem , na jednej mapie jest mo-

rze ródziemne od kolumn Herkulesowych do morza

Kaspijskiego, na niej wyraziem marsz Annibala i mo-
dego Cyrusa. Jeszczebym i teraz mapy robi, ale ju
niemam z czego, do innej za roboty ochoty wcale nie

mam, i ju od tygodnia i wicój , to jest: od czasu ja-

kem si dowiedzia, e na wsi przez wakacye nie bd,
zupenym staem si próniakiem, nic mnie nie rozer-

wie , chodz jak nie swój i zdaje mi si , e to wszystko,

com sysza, jest mar i bajk, ale nadto to jest pewno
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ebym móg powtpiewa, oto jest cay rachunek ycia

mego od Zielonych witek.

Z tego cigu moesz doj, e rzeczy najpotrzebniej-

szych w miecie ju brakuje, ostyge, niedziw e si

wytulay.

Prócz rzeczy wy wspomnionych kupiem pendzli za

2 zote, jeden po 5 groszy, z tych posyam ci 4, szafuj

niemi i dla Marcelki i dla Jasia o Marysi niezapomina-

jc, chciaem wam sam je dawa, lecz tego nie mogc
si doczeka, teraz posyam. Donie mi Bracie o zdro-

wiu wszystkich i o zdrowiu Józiowem szczególniej, bo

ten czsto dowiadcza chorób.

Kazae mi sobie Bracie donie o przypadku, który

si przytrafi Anastazemu Ostrowskiemu. Temu gdy krzy-

wo zby rosn poczy, dentysta jeden wyrwawszy, in-

ny ze soniowej koci do czasu osadzi , ten czy go zgu-

bi , czy przy jedzeniu i piciu piwa pokn , niewiadomo,

dosy e gdy go nieznaleziono , dentysta za zb 6 czer-

wonych zotych odebra.

Architektury od Cieszkowskiego z pocztku naby

niechcialem, lecz kiedy Tatuleko bdc w Warszawie,

powiedzia rai, i mog jeli si tanio trafi kupi, chcia-

em j naby, ale ju jj niemia. Juzem tedy wszystko

wypisa, a wiem moe ci Bracie kochany znudz tak

rozwlekym listem, ale rzadko pisujc, niemona krótko

pisa.

Bd zdrów!

J. Lelewel.
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Dnia 1 sierpnia 1802. Warszawa.

Najukochaszy Bracie

!

Listy twoje Bracie nabawiy mi radoci i uczy-

niy mnie nader szczliwym, i po rozczeniu naszem

z tob Bracie przynajmniej listownie rozmówi si mo-

g, dwa ju listy przeznaczone do tego byy na darmo

przygotowane, poniewa o bytnoci okazyi ze wsi a po

jj odejciu dowiadywaem si.

Donosisz mi Bracie o wojnach, które niby maj
nastpi, ja ci za nawzajem donosz o wojnach domo-

wych w konwikcie. Na miejscu twojem stoi teraz Le-

siewski, Andrychewicz wicedziukostwa pozbawiony i tym

podobne bezprawia si dziay, z kilku przyczyn : naj-

przód wydao si podobno, i t sprawk, któr Karo-

lowi Beszyskiemu wyrzdzono, on sprawi, powtóre

tene za]TOsivvszy Lesiewskiego zrana do swej stancyi

bi jego, przypad na to Walewski, a wedug zwyczaju

swego poczstowa Andrychewicza policzkiem takim, e
go obali. Wytoczya si sprawa, obaj zostali zapro-

szeni na dó do Rektora (wiesz zapewne po co) i wice-

dukostwo Andrychewicza od tego niewymówio, Wale-

wski mia przez trzy dni przy stole klcze.

Upraszam ci Bracie o przysanie mi moich pism,

które u siebie masz, a które nie s tobie potrzebne.

Udao mi si dobrze zyska o zwierztach history

naturaln Kluka.

Piszesz Bracie o karty francuskie, te tobie chyba

inn przel okazy.

Prosz ci Bracie, aby móg w licie nastpujcym
pisa do mnie o TAmi des enfens, który jest u Paszko-

wskiego, a u niego schowanie jest niepewne , odebra

za j trudno, bo si z nij za polskie gadanie zawsze

uczy i strasznie ju j obszarpa.

Listy J. Lelewela. Tora I. c
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Ksidz Paszkowski kaza si tobie przypomnie,

aby o nim nigdy niezapomnia, paraitaje, jak jeszcze

jaki list pisa bdziesz, nawzajem si jemu przypomnie.

Bd zdrów!

J. Lelewel.

Dnia 30 Padziernika 1802.

Bracie kochany!

Ju trzeci od ciebie list odbieram zawsze ze smu-

tnemi dla mnie nowinami. Choroba Maryli a potem Jó-

zia wskro mi przerazia ile e jeszcze JMPn Moroz

powiedzia mi, i Mamuleka Dobrodziejka take zasa-

ba, ale mam nadziej, e to wszystko przy pomocy

Najwyszego minie.

Pytae Bracie w przeszym listem o nowiny, mao ich

jest, wszystko jest jak byo. W naszj klasie, to jest:

czwartej jest Chomtowski, Kretkowski, Maciejewski,

Rostworowski, Kurkowski rok trzeci, Zieleski Stani-

saw, Jawornicki drugo letni, Gliski, Woowski, M-
czeski drugolctni, Mdrzecki, Wadysaw Ostrowski,

i ja, o trzeciej dokadnie niewiem; wiem, i midzy inne-

mi jest Fabrycy, urawski, Smarzewski, Wielowieski

etc. Przybyli do konwiktu Wierzchleski w pitej kla-

sie, na lekcye za w czwartej i Derowski, niewiem w któ-

rej klasie; wiem tylko, i jemu, Rociszewskierau, Sma-

rzewskiemu i Mczeskiemu daje lekcy francusk De-

kiert, bo nawet i czyta nieumiej.

Ksidz prowincya Zaborowski daje geometry 46j

i 3j klasie, teraz zasab i ju co trzy tygodnie cho-

ruje, natomiast jedne lekcy zaj ksidz rektor, inne

za dwie w tygodniu daje nam Jakubowski ksidz pro-

fesor logiki i historyi naturalnj w klasie pitej, na
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którego lekcyi same tylko nudy, tomaczy nam, niby pra-

wo natury, alemy jeszcze wiersza nie zrozumieli, re-

szt szkoy piszemy to prawo natury na godzin pó
wiartki, kiedy indziej za czytamy z nim gazety. Jeszcze

si dotd niewiele zjechao i nie wiele przybywa.

Clicesz, ebym ci przysa powieci moralne, ale ta

ksiijka jest podobno w kamienicy, chyba zatem inn
ra to bdzie.

Bd zdrów!

J. Lelewel.





LISTY Z WILNA.

OD 1804 DO 1808 ROKU.





LIST I.

List Joachima do Ojca.

Wilno, 28 Maja 1804 r.

Rozstawszy si z Tatuniem Dobrod. wysuchalimy

mszy przed cudown N. Pann Ostrobramsly', poczera

poszedem do p. Zycliiego. Zaniosem mu na poyczk
Fizylc Bystrzyckiego i zaraz uoyem si z nim, na

litóre mam lekcie chodzi, to jest: na histori powsze-

chn, literatur acisk, wymow polsk, fizyk, ry-

sunki topograficzne i malarskie.

Historyj powszechn daje Hussarzewski od wpó
do jedenastej do dwunastej w poniedziaek, rod i pi-

tek, mio byd na jego lekcyi, tylko to bieda, e cicho

mówi, trzeba dobrze nadstawi ucha, aby go sysze.

Ksidz Serafinowicz wydawca Kurjera Litewskiego daje

acin od wpó do czwartej do pitej w te same dnie

i wymow od wpó do ósmej do dziesitej, jeszcze nie

wiem kto. Fizyk, Mickiewicz od dziewitj do dzie-

sitej. Rysunki topograficzne od wpó do jedenastej do

dwunastej Kado. Malarskie za od drugiej Rustin. Te

cztery ostatnie daj si we wtorek, czwartek i sobot,

W kilka dni po uoeniu si co do lekcji z p. Zickim,

odebraem od niego za pó miesica od 16 Maja.

Spodziewam si, e droga napowrót Tatunia dobrze

suya, i e oczy s w lepszym stanie ni byy. Ni-
Listy J. Lelewela. Tom I.

J^
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gdym si na to nic zasuy, zasuy nie móg, aby

Tatunio fatygowa si w odwiezieniu mnie do Wilna
z naraeniem swego zdrowia. Jakirae sposobem za

tyle ask i dobrodziejstw, moje powinne dzikczynienie

wyra. Za sabe s na to ludzkie wyrazy, racz jednak

WPan Dobrodziej przyj je askawie od tego, który

ma honor z najgbszym respektem pisa si, szczerze

kochajcym synem i najniszym podnókiem

Joachim Lelewel.

LIST IL

Do brata Prota.

Wilno, 28 Maja r. 1804.

Bracie kochany!

Stanlimy w Wilnie dnia 15/3 Maja. Miasto to

jest nie najwiksze, ale piknie zabudowane, ulice dosy
ciasne, bruk nie najlepszy, ale domy porzdne, niektóre

niedokoczone albo zrujnowane, za ukazem Aleksandra

(sprawiedliwie mówic jednego z najwikszych monar-

chów) maj byd naprawione. Kocioy s gste , w a-
dnym jednak nie byem, wyjwszy w. Jaski, do którego

codziennie chodz, i katedralny. Ostatni jest to gmach
wspaniay, lecy za miastem , wieo odnowiony, na tyle

jego stoj dwie okrge wiee nie bardzo w proporcji

okrgoci wysokie, jedna jest zakrystj, druga kaplic

w. ICazimierza. Tam ley ciao tego Jagielloczyka.

Kaplica jest z marmuru. W kociele samym s dwa

otarze
,
jeden za drugim. Obraz jest dosy wielki wy-

raajcy zabicie w. Stanisawa biskupa krakowskiego,

malowanie Szmuglewicza , oprócz tego jest wiele innycli

mniejszych rozmiarów w tyme kociele roboty tego
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malarza. Przez rodek kocioa id dwa rzdy kolumn,

które póki koció nie by odnowiony, byy proporcionalne,

ale gdy teraz go na nowy przerobiono sposób, zrobiy

si nadto grube. Koció ten jest to rzecz pikna

z wierzciu, co do wielkoci adnego mu podobnego

w Warszawie me ma. Teraz robi (co nawet w czci
ju i zrobiono przez zrzucenie z rujnowanych bu-

dowli) przystojny otwór. Dosy tego na teraz o Wilnie,

bd w stanie wigcj o nim napisa i napisz. Teraz

o Akademii.

Akademija czyli Uniwersytet jest rzecz w Wilnie

znaczca. Ksia, modzie i ydzi nawet chodz na

lekcje, w niej ucz wszystkiego, fizyki, chemii, histo-

ryi naturalnej, botaniki, gospodarstwa wiejskiego, wy-
szej' matematyki, astronomii, architektury, anatomii,

chirurgii, kliniki, medycyny, leczenia bydlt, logiki

z metafizyk, filozofii moralnej, prawa natury, ekonomii

politycznej
,
prawa cywilnego kryminalnego, tak Rosyj-

skiego jak Polskiego i innych narodów, historji po-

wszechnej, pisma witego, teologii, wymowy i poezji,

jzyków, literatury greckiej, aciskiej, rosyjskiej i ry-

sunków tak malarskich jak topograficznych. Oto s
nauki, które daj w Uniwersytecie Wileskim, Wypi-

saem ich nie tak dla ciebie, jak dla tych, którym

bdziesz raczy pokaza ten list, a szczególniej prosz

ci, aby Wierzchlejski , Cieszkowski,*) Zieliski, M-
drzecd i kogo bdziesz jeszcze rozumia, mogli go wi-

dzie, przepro Cieszkowskiego (Pawa) i Wierzchlej-

skiego, e (ubom obieca) do nich osobno nie pisz,

albowiem ledwiem i tyle czasu znalaz do pisania, em
to napisa. Ludno czyni tu wielk droyzn. Chleb

taki jak w Warszawie po 12 groszy tutaj 20 z t tylko

*) Cieszkowski Pawe!:, ojciec Augusta Cieszkowskiego —
autoi'a Ojczenasza. (Przypisek wydawcy).

1*
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rónic, e jest bielszy. W prcporcyi ycia i inne rzeczy

drogie. Mody Wileskie, lubo daleko mniej ni w War-

szawie uywane, s te same co w "Warszawie, ktoby

wic chcia do Wilna na Akademij przyjecha, niechaj

sobie suknie w Warszawie sprawi, ksiki tame kupi.

Albowiem tu, jak nauki s tanie, tak literatura droga.

Ksigarze dr, wszystko to idzie za droyzn ycia

i mieszkania, nawet te ksiki co s w Wilnie druko-

wane w Warszawie tasze. Na komorze ksiki, byle nie

na handel, wolno przewozi. JMX. rektorowi, który

zapewne od wód ju powróci, prefektowi i wszystkim

innym ksiom winne odemnie pokony owiadcz. To
Dekertowi, Cieszkowskiemu, Wierzchlejskiemu i wszy-

stkim konwiktorom mnie znajomym. Spodziewam si,

e najdalej za rok bdziem si widzie, bd zdrów.

Joachim.

Trzeba, eby stancja moja wiadoma bya, stoj

w domu Koczyka na ulicy to Jaskiej , wraz z Panem

Szalutt.

LIST III.

Joaciim do Ojca.

Wilno, 20 Czerwca r. 1804.

Wiadomo o szczliwym powrocie z Wilna do

Warszawy W'MPana Dobrodzieja napenia mnie radoci.

Rozkazy staraem si jak najdokadniej wypeni. Listy

popisaem. U JMXidza Strojnowskiego byem , wszyst-

kie ukony, podzikowania grzecznie przyj, wzajemnie

owiadcza. Co do mieszkania i zdrowia naszego zosta-

jemy przy dawnym. Wokowie i Siemiaszkowie podobno

od wakacji porzuc na zawsze kompani nasze. Reszt

opisaem w zeszym licie, etc.



LIST IV.

Do Ojca.

Wilno, 18 Lipca r. 1804.

Lubo miaem rozkaz dawania o sobie wiadomoci

co miesic; jednake nieopuszczam sposobnoci i teraz

upadnienia do nóg rodziców Dobrodziejów. Do tego

da powód interes JMX. Strojnowskiego, o którym Pan
Szelutta donosi. Wzgldem nas, zostajemy w tyme
domu, w kt;rym my byli. Kompania nas opucia,
zostaniemy sami. Pan Zycki powiedzia mi, e od

1 Wrzenia Akademija si zatrudni najmem stancji

i stoem dla kandydatów, co jemu ma byd powierzone,

mówi mi tako , e to najcie nie bdzie kosztowa ]a.k

500 zp. albo i mniej. Co si za z 600 zp., które s
wyznaczone na stancj i jado okroi, ma byd z 400
zotemi wyznaczonemi na potrzeby kandydatów odda-

wane. Co do expensy byoby to niezgorzej , ale nie wiem

czy ona przyszo nadgrodzi. W jeduej stancji o dwóch

n. p. oknacli, bdzie stao trzeci lub czterech, robota

zatym nie moe byd zawsze wszystkim dogodn , a moe
czsto bdzie i niespokojna. To wszystko kiedykolwiek

ma nastpi, ale czy pewno, e od 1 Wrzenia, niewia-

domo. My zatym eby si oddzieli nieco od dawnej

kompanji, która na tyme miejscu ma zostawa, we-

miemy podobno pokoje, w których Tatunio Dobrodziej

w Wilnie mieszka, na cay rok. atwiej bdzie stan-

cj t porzuci w swojim czasie, ni na niepewne ra-

chowa.
Mam honor pisa si z najwyszym respektem

Joachim Lelewel.
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LIST V.

Do Brata.

Wilno, 15 Lipca r. 1804

Bracie kochany!

Dopiero drugi list z Wilna do ciebie pisz, pier-

wszy by do ciebie ale by powszechny, teraniejszy za
tylko do ciebie. Ju si zaj ewne szkoy zakoczyy, wa-

kacje rozpoczy, donie mi te o popisie, o projektach

rónych konwiktorów, a jeeli si ju dobrze na wsi

przepatrzysz, opisz urodzaje, stan pogody ; bo u nas cige
byy de?zcze, dopiero dzie trzeci pogody mamy. Tego

roku w szkoach do Akademji dozoru nalecych waka-

cje zaczy si 29 Czerwca czy po Warszawsku 12 Lipca.

Popisy szkó w Wilnie odprawiy si 10 i 11 Lipca po

obiedzie, 12 za w dzie w. Piotra po odpiewaniu

Te deum zaczy si wakacje. Byli tam purpuraci, pro-

fesorowie szkó podwydziaowych Czyli po prostu szkó.

-Oto masz ubiór*) Profesora Akademji, wice-profesorowie

maj paszcz czarny a kapelusik purpurowy. Profesoro-

wie za podwydziaowi maj paszcze i kapturki czarne,

a zamiast zotych galonów, srebrne. Po Te deum cho-

dzcy do szkó mieli si rozjeda na wakacje, ale ju
podczas samego Te deum tylko kilku byo, reszta wyje-

chaa; powszechnie jad. Z tych liczby, którzy jeszcze

byli na Te deum, bya nasza kompania, skada si ona

z dwóch Woków, dwóch Moniuszków, Lenkiewicza, ich

dyrektora domowego czyli dozorcy, i ksidza Staszu-

wicza, ich guwernera. Po prawdzie powiedziawszy,

chocia oni chodz do szkó, ich edukacja wicej ko-

sztuje ni, gdyby byli w konwikcie nawet drogo patni.

W tej licznej kompanji nie zawsze byo miejsce do ro-

*) Obok tych wyrazów na brzegu listu wymalowana posta

profesora w paszczu pasowym, (Przyp. wydawcy).



boty, a cz§ciej brakowao cichoci; nie mogem nic

rozpocz wikszego, wzia mi poezja:

Muzy wieszcze wszystko mi daroway

I nad rymy, liczb gosek i myli,

Nic wicej sobie uiezawarowaty,

ilnie za co pióro ledwo okreli.

Ca reszt nad nie mniejsz, day,

A z takiemi darami ja wierszopis

Czyni wielkich rzeczy i ludzi opis.

A przecie zrobiem dum, której ostatni zwrotk

w jednm miejscu listu do Ojca wyraziem, któr Ra-

kowski prolesor wymowy i poezji da, abym czyta

na examinie Akademickim, który si co rok dla chc-

cych go zdawa odprawia. Ledwiem mu si wymówi, e
nie mam w czym go zdawa, gdy na jego lekcjach ledwie

kilku byem, wreszcie i niebyoby co czyta na exami-

nie. Po tej dumie zrobiem inn o Sobieskim, potym

trzeci o Bukowinie, na koniec sielank: Cnotliwe ko-

chanie. W tych wszystkich kawakach znajduje si

wierszy 303. Moe ci bracie znudz takiemi donosze-

niami, ale przebacz;- nic nie chc, eby byo coby nie-

wiedzia. Pisabym wicej, lecz czasu i papieru nie

staje. Bd zdrów.

Joachim Lelewel.

UST VI.

Do Ojca.

Wilno, 30 Lipca r. 1804.

Dotd listy, którem pisywa przez poczt, teraz

za zdarza mi si okoliczno pisania przez jadcego do

Warszawy, której wcale opuci nie mog, gdy Pan

Zycki przysa dajc zna, e Pan Biaasiewicz tam je-

dzie i ebym przez niego pisa. Nie opuszczam zatym



tej okolicznoci, powtarzam wdziczno i dzikczynie-

nie , których nigdy wyrazi nie zdoam , za wszystkie

aski Tatunia Dobrodzieja i Matki Dobrodziejki caujc
z wianem uszanowaniem i rezpektem ich nóki. Wia-

dome ju jest Tatuniowi postawienie razem kandydatów*

Bywajc u P. Zyckiego, który mnie ksiek
,
jakich tylko

dam, dostarcza, przekadaem mu przeszkody ztd
wynikajce, nie w zamiarze, abym mia byd od tego

wyczonym. Ale P. Zycki chcc mi dogodzi poszed

zaraz po moim wyjciu do X, rektora i wyrobi pozwo-

lenie stania osobno z P. Szelut, aska zapewnie, na

którm nie zasuy. Za powtórnym widzeniem si

z P. yckim dowiedziaem si od niego o tym pozNYO-

leniu. Nie mogem zrazu tego odmówi bdc tak ob-

ficie opatrzony od Pastwa Dobrodziejstwa, gdyby

jednak to si nie zda\Yao Pastwu, to znowu bdzie

moj powinnoci stara si w kompanji byd umieszczo-

nym. X. rektor czuy na poytek kandydatów chcia,

aby i podczas wakacji byli czym zatrudnieni, przyj
tedy P. JumUieu francuza, aby dawa lekcie francuzkiego

jzyka, odbywajc one co dzie od 10 do 11. Na nie

jednak chodzi kilku, którzy nie s kandydatami. W tych

czasach Augustynowski podobno po dwuletnim byciu

kandydatem zoy dymissi tego, dajc za przyczyn, e
dla zdrowia musi nauki porzuci, i obiera sobie stan

wojskowy, podobnie inni dwaj czyni , i jak widz nie

ma trudnoci pozbycia si tego ciaru.

Tatunio Dóbr. przez ask swoje doniós mi o nie

których odmianach w rzdzie Franciszka II,*) zdaje si, e
poznanie si z komssarzem bdzie wielk pork w wielu

razach a szczególniej do rozwizania niepewnoci granic.

W Wilnie musiao wiele przybyd wojska, gdy
w kamienicy Koczyka jak ona jest maa siedmiu posta-

*) Ojcie3 mieszka w Gralicyi.



— 9 —
wiono. Strae s znacznie pomnoone. Coby to jednak

znaczyo, niewiadomo, a podobno i wnioskowa o tym

si nie godzi. Zapewne nadto zatrudniam Tatunia Dóbr.

przez moje rozwleke listy, lecz omielam si to czyDi

z nadziej, aski Jego.^

Joachim Lelewel.

LIST VIL

Do Brata.

Wilno, 30 Sierpnia r. 1804.

Bracie kochany!

Numer 3 czyli trzeci list. Numeruj listy, gdy po

nich moesz doj czy list ci nie doszed , a bez tych

numerów, gdyby który list na poczcie zagin, cisze
byoby jorozumienie si. Numeruj zatym i swoje listy.

Ten list mógbym pisa i pisa bez koca, poczta za

niego nic nie kosztuje. Pan Zycki szkoda tylko, e
za póao doniós mnie , e jutro Biaosiewicz jedzie do

Warsza^Yy, pr/.ez niego tedy pisz, tylko si zawsze

obawiam, ebym ciebie nadto mym pismem nie znudzi;

e znudz to wiem, byle nie nadto. Widzisz z tego pi-

sania, e czowiek cho w biedzie, oddalony od swoich

mao mciei a zawsze jednakowy, wesó, krotofilny, cho
nie na oko. Z pocztku wakacyi majc czas wolny

zebraem sobie genealogi (i ten wyraz zapewnie ci

rozmieszy) pocztkow Greków, nie wiele mi to zatru-

dnio, chciaem jeszcze do niej obszern rozpraw o po-

cztku wiata napisa, ale czytajc maluczkiego Zda-

rzyskiego porzuciem ju w gowie uoon, bojc si

jak ów Astronom na ksiycu, który za bytnoci tam

Zdarzyskiego przyjrzawszy w teleskop, spostrzeg przy

ziemi wielkiego Planet. Pisa raz o niej rozpraw , opisa
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jego dugi ogon, cztery nogi i ju chcia mu da na-

zwisko Zdarzyskiego, gdy Zdarzyski przez ciekawo

przybliywszy si do teleskopu a od smrodu obalajc

si
,
pocign za sob teleskop. Strapiony tym Astro-

nom pobieg co prdzej do teleskopu, z którego, gdy go

podnosi mysz zdecha wyleciaa i planeta zniknh To

skoczywszy musiaem pój na lekcj, z niej wracajc

musiaem jeszcze pój, dawszy wczoraj sowo, do Ser-

binowicza. Zapytasz si co za Serbinowicz? Serbino-

wicz jest to nie Polak, jest Rusin, ale moe lepiej sdzi
o Polsce i o Polakach nieli wielu Polaków. Nie dawno

z nim znajomo zabraem , wida e jest czowiek ludzki

i dobry.

Ale teraz dalej o mych robotach. Rok nastpuje,

w którym trzeba si bdzie uczy. Na literatur Pol-

sk trzeba bdzie podawa swoje pisma; eby ranie to

w cigu roku raniej zatrudniao, zaczem wielkie poema

heroiczne, tytu czyli raczej rzecz Wybranie Piasta na

króla od Polakom ju jest pocztek, ale pocztek tylko.

Ma byd i koniec. Ma byd tam opis sejmu w Kruszwicy,

który spez na niczym, 'a ten ma byd w czciach

przystosowywanym do sejmu ostatniego konstytucjinego.

Ma byd opis przybycia Polaków na dziedziny Sarmatów

i Gotów, jako i Finlandczyków czyli Litwinów, wszystko

ma byd, ale jeszcze nie ma.

Potrzebaby mnie mapy Naruszewicza, ale jej zni-

kd dosta nie mog, prosz zatym aby mi móg z tej

historji Polskiej , która czy bya czyli jest jeszcze w czer-

wony papier oprawna
,
pierwsz map, jaka jest Polska

za Mieczysawa, choby si rozdara, przysa. Nie wie-

leby to powinno na poczcie zaciy, a nawet moesz pod

jej spodem, jeeliby mia czas, jakie sowa do mnie na-

pisa, nic to nie zaszkodzi. To poema zaczyna si niby

Homer.
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Piasta piewaj kai'packa Muzo wyniesienie

Z ubóstwa na tron Polski przez Bogów natchnienie,

Gdy po Popiela srogim i sromotnym zgonie

"Wsiadszy podug zwyczaju na swe bystre konie,

Lachy do Kruszwickiego zjechay si grodu,

Któregoby nad ich, co nie podobna byo
Wysz cnot i mstwo pikne ciao kryo,

I któregoby przodki niczym nieskalane

Godniejszym swe potomstwo by byo uznane.

Za wadzców licznych panów, ledwo uczyniy

I dla tego to na sejm Sowaki przybyy.

Nim jednak do dalszego przystpi opisu

Dozwól mi Muzo mów krótkiego zarysu.

Którzy cnot, bogactwy, albo dostojnoci,

Lub mstwem wysi byli lub te pozornoci.

Od mnych Obotrytów za króla uznany

3Iieszko mony Pan midzy Sowiaskiemi Pany,

Zaledwie powzi wieci o Popiela zgonie

Przyby chcc na powszechnym Sowian usi tronie,

Gupi, próno si kusi, cnotliwego,

A cho pod wietn zbroj, za zbrodnia go znano,

Dla cnych Sowian by Piast Syn Koszyska

Nie tym co tylko zotem i bogactwy byska.

Teraz nastpowaoby opisanie posady Obotrytów,! ale

z tym si wstrzymam; ma[)k Naruszewicza, której spodzie-

wam si§, uadelesz. Ju tedy wszystko , ale nie wszystko

coby do pisania byo. Zaczynam teraz proby, i prosz

aby mi doniós, jacy ubdfj, z konwiktu, jak si wakacje

skocz, i jakie mieli projekta, a szczególniej czy Wady-
saw Ostrowski*) jeszcze bdzie w konwikcie. Cieszkowski

gdzie si bdzie obraca, i co bdziesz rozumia, wszystko

mnie interesuje. — Co do opisu Wilna, którym zacz,

jest on nieskoczony prawie.

Co do polityki mona o niój i o caym Pastwie

Rossyjskim powiedzie, e jest rzjjdzone od dobrego

*) Ostrowski marszaek sejmu.
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monarchy, ale zaiz.dzaue od zych. Maa przyt\m jak

widz, we wszystkich urzdach opata, a wielka droyzna
zniewala tych urzdników do szukania innych mnij
godziwych zysków, które kradzie po prostu nazwa
mona, kady na siebie patrzy. Za urzdnikami id
kupcy i rzemielnicy. Co do zabaw s te co i w War-
szawie. Sterowników co hec utrzymuj, wicj jest

chocia nienm miejsca na to. Ju trzech za mnie antre-

prcnerów hecy przemino, byem raz na tych sztukach,

alem nic osobliwego niewidzia. Skakali, na licie si

wieszali jak i w Warszawie. Niektóre rzeczy zrcznij

robili, nieli tam, niektóre niezgrabniój i to Niemcy. Po
Niemcach przypomniao mi si. Prosz ci, po wakaciach

wróciwszy do Warszawy, bdziesz si widzia z Koriotem,

powiedz mu, e na próno dowiadywaem si o ksidza

Snarskiego, i jego list nie czytajc spaliem. Potym

zapytaj go, czy jeszcze ma geografi po Niemiecku we

tizcch tomach, w której s mappy Ptolemeusza i "czy

ich ma na sprzedanie. Chcia mi on je przeda, i ceni 12 z.

niemajc wtedy pienidzy niemógem kupi, potym za-

pomniaem. Prosz ci zatym, eby móg od niego,

gdyby niewiele droej chcia, kupi dla mnie, warta jest

tego, i mnie bdzie bardzo potrzebna.

Ale znowu do opisu Wilna, domy murowane. ydzi
posiadaj kilka ulic wasnych i jak widz, e s zuch-

walsi od koronnych. Kocioów jest mnóstwo, w wielu

ju byem, ale nie wszystkie warte wspomnienia. Z nich

koció Bernadyski, w którym si odprawia naboestwo
szczególnij dla Niemców, jest godny zastanowienia. Nie

z wielkoci, nie z wspaniaoci, ale z osobiiwój budowy.

Opisa go jednak jest rzecz niepodobna, jeeli bd móg
dam jego rysunek póniej, co do wielkoci jest mniejszy

ni koció Stanisawowski. Koció w. Piotra na Anto-

kolu jest sawny ze swego wewntrz wyrabiania praco-

witego, nad którym sami Wosi mog si zastanawia.
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Obraz pojednania si w. Piotra z w. Pawem przez

Szmuglewicza jest bardzo pikny. Oprócz kocioów

katolickich jest Cerkiew Grecka czyli Ruska, jak ze-

wntrz tak wewntrz nic osobliwego, bez adnych prawie

ozdób — s trzy otarze obok, wszystkie pozastawiane

przemurowanemi ; eby je widzie, trzeba otwiera po-

dwoje, które s w tyra przemurowaniu. Naboestwa ruskie

s niezmiernie dugie. Niewiera przyczyny, coby dotd

przeszkadzao do jednoci kocioa. Póki bya Polska,

polityka niedozwalaa , dzi niewiem adnj zawady.

Tomaczenie o w. Duchu nieróni, tylko uznanie Papiea-

Ale ju podobno i dosy, ju trzeba skoczy, p. Zycki

kaza do siebie listy odnie, póniej to bdzie za póno.

Pani Janowa*) zapewnie ju zlega, donie te mnie,

czy chopczyk czy dziewczynka na wiat przysza.

Cay ten list zapewnie ci znudzi, bracie kochany,

wszystko w nim pomieszane, groch z kapust, ale prze-

bacz, pisaem, co mi lina na jzyk przyniosa, ukada
podug porzdku niema czasu. P. Szelutta cieszy si

na kaczki i przyrzeka solennie, e bdzie na przyszy

rok dobrze zajada, i ja nieodmawiam apetytu. Bd
zdrów. J. L.

"Naleaoby ti jeszcze komplementa pisa, dzikujc

ci za napisanie o zbiorze zboa i innych^ rzeczy, ale

midzy brami szczerze kochajcemi komplemcnta

s niczym, niechaj ich raczj uywaj ci, którzy niemi

posugiwa si musz, aby ich nagoci niedojrzano. Szczere

a proste sowa, tak, nie, s najlepszym dowodem; przy-

jani a Dobrodzij uyty niepodchlebnie i wyraenie

krótkie wdzicznoci s milszemi zdaje mi si u ludzi

lubicych praw^d, ni obszerne, pikne, gaszczce,

a chytre sowa.

*) z Orsetticli Cieciszewska — Jan Cieciszewski brat cio-

teczny Joachima.
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LIST YIII.

Do Ojca.
Wilno, 8 Padziernika 1804 r.

Z aski Tatunia Dobroci, których zawsze dowiad-

czam, nigdy niejestera w stanie okreli dostatecznie

wdzicznoci, którm WP Dóbr. winien. I chocia to jest

moj powinnoci, zawsze je powtarzam, nigdy jej przecie

dostatecznie wyrazi nie mog. Nowy zawsze jest to do-

wód aski, kiedy nieaujc expensy,nietylko e dozwala, ale

nadto i da tego, abym sta razem z P. Szelatt, który mi

tutaj prawdziwie za ojca uchodzi. Tym wikszy jeszcze,

e Tatunio Dóbr. dajc tego, chciaby mnie a nad-

to w potrzeby opatrza, te za tak s zaspokojone, i
o stanie moim niemog inaczj powiedzie, tylko e jest

taki jaki, aby by, sam sobie Tatunio yczy. —
Lekcje akademickie ju si rozpoczj^ Z powinnoci

kandydackiej chodz tylko na prawo przyrodzone, literatur

-acisk, geometri elementarn, jzyk francuski i ry-

sunki malarskie, ale prócz tego z ochoty, na historj

powszechn, historj naturaln, szczególniej dla przy-

gotowania si do dalszj jej wprzyszym roku nauki, i na

literatur polsk. — danie Tatunia Dóbr. wzgldem
nasion od X. Jundzila codzie mi si odnawia, i nie-

zaniedbam dostawszy je od niego za spodziewan spo-

sobnoci zoy je osobicie.

LIST IX.

Do Brata.

Wilno, 21 Padziernika.

Bracie kochany!

Ju te to tydzie mija, jakem odebra listy, od

pisa zaraz niemogem, albowiem wanie si zaczynay
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lekcye. Ju si wakacye skoczyy na w. Micha. Trzy-

nastodniami pónij ni w Warszawie. Ale naprzód

skocz odpis na list. Co do Koriota przyznam si, e
niewiem, gdzie Macij oddawa list jego, i niepamitam

do kogo by pisany, byo tylko, wiem, i to powiedz I{orio-

towi, e tej osoby, do której by list pisany, niebyo

w Wilnie i e te mnichy, którym Maciej list odda lubo

z wielk trudnoci, przyobiecali list do niej odesa. Dla

wszyskiego spytaj si Macieja, komu i gdzie list odda,

a Koriota, do kogo pisa. Mógbym si jeszcze o od-

powied wywiedzie. Za mapk bardzo jestem oblige.

Ale ci prosz, jeeli czas pozwoli, podobnym sposobem

i inn za Bolesawa Chrobrego przysa, bo na tj jeszcze

niema wszystkich narodów. — Poematu za mego jest

ju do dwiestu wierszy.

e miód tak obficie zebra, bardzo winszuj. Co

do historii, o której mi doniós, jestem bardzo ciekawy

j przynajmniej przeczyta, ale e to cika sprawa i to

trocha zadaleko z Wilna do Warszawy, mniejsza o to;

bardzo jednak jestem wdziczny za ch twoje, e chcia

j przepisa, byoby to niepotrzebne zatrudnienie, a moe
i przeszkod w naukach, ja za wielkiego zapewnie std

niemiabym poytku. — Ju tedy wszystko, co na twój

list. Nie bd teraz dziennika pisa co si stao od

ostatniego listu, ale tylko znaczniejsze rzeczy natrac.

W dzie otwarcia lekcyi odprawio si powszechne Aka-

demii posiedzenie. Rektor Strojnowski zasiad na czele

i zagai jak Albertrandi w Warszawie, po nim Poczobut

zda rachunek ze swoich obserwacji. Po Poczobucie

Langsdorf czyta. Po nim za Golaski wysawiajc

prawodawstwo Mojesza. Czterech Niemców na pro-

fessorów do Akademii teraz sprowadzono, dwóch Franków

professorów lekarskiej sztuki, Habichta logiki i Langs-

dorfa matematyki stósowanj, ten ostatni na posiedzeniu

czyta o mynach po acinie, ale czyta tylko dla siebie,



- 16 -^

trudno go kto rozumia, dziwowano si jego wymawianiu,

chocia daleko czyciej wymawia od Hiinera. To po-

siedzenie odprawio si w ksinicy na to za niskiej.

Ona nie jest jeszcze tak liczna jak Pijarska publiczna,

ale jest ozdobniejsza. Dzi jest ich dwie, na dole i na

pierwszym pitrze, ma byd trzecia na drugim. Na dole

jest 16 szaf, \f których s, pozamykane i niewidziane

ksiki i tam byo posiedzenie. Na górze stoj kupkami

kolumny po cztery, midzy niemi s puki i ksiki . .

.

ale . . . przerywam dalsze pismo, bom sobie bardzo wan
rzecz przypomnia.

Kiedymy razem bywali podczas wakaciji, zwyczajnie

obchodzilimy uroczycie dzie witego Prota, dzi roz-

dzieleni — Przemkn si w, Prot i jam go niepostrzegi

ju go niema, goni zapóno, zawoa, niczwróci si.

Do przyszego roku za daleko, i bardzo daleko. Wic
ju cho poniewczasie wyznawszy swój bd, powinien

bym zacz rospisywa yczenia, tysiczne yczenia, ale

te skoczyyby si na sowach. 'Bd jednak przekonany,

bracie kochany, e u mnie obficiej znajdziesz szczerych

ycze, anieli sów. Zamilcz wic, a ty yczenia moje

przyjmij. Tylko znowu bieda! zapytasz pewnie. Jakie

yczenia? Ja odpowiem. Czue i z serca pochodzce,

niech ci si to wszystko jak najpomylnij dzieje, czego

sobie tylko najlepszego yczy moesz. Takie s sowa,

ale i to niewszystkie s yczenia, reszt myl swoj
dokocz. J a T w ó j Brat.

Wracajc do rzeczy, — niedawno byy rektorskie

imieniny. W wigili, wszyscy professorowie zoyli swe

yczenia, w dniu a imienin wyjwszy Kosakowskiego

biskupa, nikogo rektor puci z powinszowaniem nie-

chcia. Tego dnia odprawiy si zabawy professorskie.

By to niby balik gdzie oni tylko sami byli, i tam si

radowali, w tym roku podobno zajd odmiany rektorów*

prefektów u Pijarów, donie ty mnie, jak si wszystko
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zoy, jakie który ksidz lekcie daje. Ale có ja robie

niedosy, e ci tak rozwlekym listem midz, jeszcze

%dam tych doniesie, — Przebacz, Bd zdrów.

J. L.

LIST X.

Do Ojca.

Wilno, 23/10 Grudnia 1804 r.

ZatrudnieDie, które sobie Tatunio Dobrod. w wy-

szukaniu mapki zada, jest nowym dowodem jego ku

mnie aski, które zawsze powtarzane, takiój ju wdzicz-

noci i takich dzikczynie po mnie wymagaj, jakich

ustami wyoy nigdy w stanie nie bd. Bd jednak

WPan Dobrod. przewiadczony o prawdziwych uczu-

ciach wdzicznoci mojej za wszystkie jego dobrodziej-

stwa i o yczeniach, które z powodu nadchodzcych

wit i nowego roku, i razem dnia obchodu imienin

Matki Dobrod., u nóg ich skadam, raczcie je przyj
jak najaskawiej. — Rozkaz WPana Dobrod. wraz wy-

peni staraem si. List do JWX biskupa ju napisaem.

Co do zdrowia mego i powodze, o których Tatunio

Dobrod. da doniesienia, niemog powiedzie jak e
dobre. — Jestem zdrów, interesa zawsze a nadto przez

dobroczynn rk WPana Dobrod. s zaspokojone. Za

tyle wic ask Tatunia Dobrod. zoywszy sabe dowody

powinnej wdzicznoci i ycze moich, mam honor z naj-

gbszym respektem, pisa si kochajcym synem i naj-

niszym podnókiem. J. L.

Listy J. Lelewela. Tom I,
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LIST XL

Do Brata.

Wilno, 23 Grudnia 1804 r.

Bracie askawy!

Nastpujce wita wycigaj powtórzy tylokrotnie

owiadczane yczenia ; ale te opuciwszy, prosz ci aby
da pokój mapce, o którm ci prosi, gdy si okolicz-

noci zmieniy, dostaem j w prawdzie oryginaln od

JMX Hassarzewskiego, który przed kilk tygodniami

znacznie by saby, ale jj nieuyj. Majc powinnoci

kandydackie musz chodzi na lekcie fracusk, która

podczas literatury polskiój wypada, ztdem cakiem

literatur zarzuci. Caem moim zatrudnieniem jest:

w poniedziaek, rod i pitek z rana byd na trzech

kursach : prawa przyrodzonego , historyi naturalnj,

i powszechnj, co do samej 12 godziny zabawia. Po

obiedzie acina, a czasem i rysunki, które zwyczajnie

bior do stancyi, reszta od 4tj czas wolny. — We
wtorek i czwartek zrana id na francusk lekci

kandydatów, potym na fizyk do w pó do jedenastj,

a po obiedzie na matematyk do czwartej czasem i na

francuzczyzn. W sobot rano na te lekcie co we

wtorek i czwartek, a po obiedzie czasem; na francuz-

czyzn. Reszt czasu oyem na pisanie geometrji,

któr ju do kwadrowania koa napisaem. Pisz sobie

do tego historj powszechn. Dziwi mi
,
jak ci akto-

rowie Niemieccy, o których mi piszesz, mówi mog po

polsku. O teatrze Wileskim nic ci donie niemog

bom na nim wprawdzie jeszcze nieby, poniewa akade-

mikom chccym id na teatr lub redut, naley si

dziekanów czyli niby prefektów prosi o pozv/olenie, do

czego ja leniwy. Wprawdzie to proszenie si nie jest

wypeniane, jednake mnie niewypada id przeciwko



— 19 —
temu. — Skarysz si na wielkie mrozy e do jedenastu

stopni wynosz, e a ^Visa stanga. Ale có znaczy ten

mróz w porównaniu z Wileskim, który 20 wynosi.

Wilia jednak nie stana, zdaje si niby, e Litewskie

wody mrozów si nie boj i potrzebuj wikszych do za-

marznienia. Pierwszego dnia takiego mrozu kilku ludzi

zmarzo, o jednym tylko wiem dokadnie, a ten zmarz

w muracb Akademii.

Straszna si tu rzecz staa. Niedawno na jednym

kocu miasta przy kociele w. Stefana znaleziono trzech

ludzi zabitych, to jest: kobiet, mczyzn i dziecko

z obcitemi gowami, rkami i nogami, zoono to na

Akademi, e ona potrzebujc czci niektórych ciaa,

wydobywszy z grobu trupy niepochowaa nazad. Lecz ani

Akademia w te czasy jakich czonków potrzebowaa, ani

te ciaa byy trupów starych z grobu wydobytych, tylko

ludzi wieo porznitych. Wreszcie po wielu gadaniach

o tym, wszystko zniko i to poszo w niepami, niewia-

domo nawet, kto by zabity.

Tydzie ju temu min jak Stubilewicz nauczyciel

fizyki w Akademii, wróciwszy z wojau swe lekcie roz-

pocz. Dugie oczekiwanie sposobem dawania wynad-

grodzone zostao
;
przyczyn za opónienia tej lekcyi

byo danie p. Stubilewicza, aby podug dawnych praw

z wiceprofe&ora zosta profesorem, lecz e te prawa pod-

czas jego oddalenia si podlegy odmianie, bo teraz

kady nawet i cudzoziemiec przez lepszo tylko swej

dysertacyi moe si o profesur ubiega, on zosta od-

sunity. I niewiem, co go nakoniec do rozpoczcia swych

lekcyi nakonio, chyba ch pokazania jak jest godzien

byd tym czym byd nowe ustawy zabroniy.

Trzeci dzie temu przyby do Wilna z Woynia
Czacki. Wiele byo zaraz domysów wzgldem przy-

czyny jego przyjazdu, ale si na kocu pokazuje, e dla

ciekawoci zjecha, eby córk Akademii Wileskiej na

2*
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wzór matki ksztaci. Gdy jakem sam sysza i widzia,

cglda sal chemiczn, i wiele ze niadeckim o przy-

gotowaniaci, któremi sam Sniadecki dyryguje, rozmawia.

W tym zamiarze Czacki po wszystkici bywa lekcyach.

Ale póki pamitam, — prosz ci aby kiedy czas na to

znajdziesz, ksiki p. Szelutty z kosza w jakij szafie

lub komodzie uoy porzdnie, bo on lubi porzdek, gdyby

wic nam wypado byd na wakacie w Warszawie zaraz

by chcia ksiki swoje oglda, i byby z ich ulokowa-

nia w koszu pewnie nie kontent.

Sanna u nas trwa cigiem. Sanie uwijaj si gro-

madnie, licznie, ale mao ksztatne. Co dziwna take, e
nieuywaj dzwonków do tego uywanych, ale dzwonków

kocielnych, co dosy may chaas robi. W ten ponie-

dziaek ma byd posiedzenie Akademii, na którym jak

mówi (ale, co jeszcze niepewno) i Czacki ma czyta

jak rospraw.

Ju te to i wszystko, wicej nie mam co pisa chyba

o odpustach, których po kilkoro na tydzie dostanie.

Wszystkim ksiom i konwiktorom zawsze si odemnie

kaniaj.

LIST XII.

Do Ojca.

Wilno, 10 Marca 1805 r.

Opónieniem si w pisaniu listów do Tatunia Dóbr.

jest przyczyn ociganie si na Jego list; którego z nie-

cierpliwoci oczekiwaem. O witj Konstancyi*) pami-

taem, ale niewiedzc, kiedy przypada spóniem si,

teraz zatym kadc nieco wysz dat napisaem powin-

szowanie, które Tatunio bdzie raczy przysa do Okrzej.

*) Babka Joachima.
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Co do listu z ucha, pisa pan Jan jeszcze

w styczniu, list obszerny, dajc, ebym opisa mój

stan i okolicznoci, com wykona. W tyme licie

doniós o projekcie JMXbiskupa, aby Jasia odda

do Wiednia (do Teresianum). Nie zdawao mi si

to, i na mocy dania p. Jana, abym pisa szczerze

i otwarcie, omieliem sig da zdanie moje, które jak

widz skutkowao, albowiem p. Jan, w przypisku do

listu JMXbiskupa dopisa. y JMKbiskup pozwoli

ab)'- Jasio do Wiednia nieby oddany — i tam si edu-

kowa, gdzie Tatunio Dobrod. zechce, nieubliajc tego

nakadu, który mia byd oony na edukacy w Wiedniu.

I w samj rzeczy Jasiowi, który niema dostatecznyci

pocztków, nie z najwiksz byoby korzyci byd midzy

Niemcami. A bdc modym prdkoby z Polaka zosta

Niemcem.

Co do mnie jak byem tak i jestem w dobrym

pooeniu. Z Warszawy wyjedajc wziem dwa

surduty
,

jeden z paszcza , drugi lepszy surdut e
by przykrótki, chciaem nosi w zimie pod Czujk,

ale jeszcze przed zimnami surdut lepszy znacznie

si poszarpa. Odoyem wic noszenie surduta

z paszcza, a dodzieraem innego, i przez ca zim
przenosiem, pokrywajc jego dziury Teraz

nastaj cieplejsze czasy — trzeba czuj zrzuci, zdar-

tego surduta nosi nie mona, a surduta z paszcza dla

krótkoci. Musiaem wic sobie nowy sprawi. Na ten

surdut kupiem sukna 4^2 okcia po z. 14. Za guziki,

podszewk, robot zapaciem przeszo trzydzieci kilka

zotych. I to jest dotd najwikszy mój wydatek. Inny

ze znaczniejszych jest na obuwie, tak nowe jak napra-

wiane. Oprócz tych zdarzaj si bardzo liczne drobne,

które straszliwie zjadaj pienidze, zdaje si e ich na

*) Cieciszewski brat cioteczny.
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próno nie trac, jednak bardzo si rozchodz. Zdaje

mi si przecie, e niedostatku nieuczuj, tak hojnie, tu

od Tatunia Dóbr. obdarzony, obfituj we wszystko.

Za tyle ask mi wiadczonych pozwól etc.

J. Lelewel.

LIST xin.

Do Brata.

10 Marca 1805 r.

Bracie kochany!

Odebrawszy twój list bracie, natychmiast pisa za-

czynam, niezwaajc jednak na dat, bo ta jest trzy

dni póniejsza. Za wczesno zaczynam, bo chc ci da
lubo niedokadny opis zabaw Wileskich, które si

wczoraj zakoczyy. List ten bdzie wicój obszerny

ni loiczny, bo jest wiele innych robót. A najprzód

w Wilnie jest teatr jeden, o którym niej, potem jest

wiele rónych rodzajów redut. Najpierwsza i ze wszy-

stkich najpóniej zaprowadzona jest kasino. ICilka osób

znaczniejszych zaoyo to kasino i zgromadzio do

towarzystwa. Na nim s róne zabawy, co si komu

podoba, skacze, gra, i je i pije, czyta i t. d. Wpisujcy

si do tego zgromadzenia paci 20 czerwonych zotych

na rok, na drugi ma paci mnij, a na kocu nic.

Zaiste pikna zabawa, gdyby niebyo prywaty. Przy-

puszczono jednych, odsunito innych. Przyczyny zostaj

tylko domysem, a podobno ten najprdzj zostanie przy-

puszczonym, kto si najlepiej opaci. Jako s ydówki

niektóre kupcowe przypuszczone, s te inne kupcowe

odsunite, a ich mowie przyjci. Z tego kasina przy-

pomniao mi si : e przed ostatkami przyby tu z War-

szawy z siostr Nosarzewski i znajdowa si w kasino



— 23 —
gdzie dozna uajwyszj pochway od czowielca, Ictóry

nierad liogo ciwali. To 1^'asino czynio wielliie lionory

Zubowowi (rzecz nietyllso mniej potrzebna, ale wcale nie-

dorzeczna). Z przyczyny e Benigsen genera gubernator

winien mu swoje wyniesienie, i od roku 1801 w cisej

z nim zostaje przyjani, dla Zubowa take i dla Benigsena

zrobiono wielk^j szicitad, wyekwipowano ze sto sa,

policya je ponumerowaa (bo powozy do najcia nie s
numerowane) i porzdku tycli numerów wiadoma w wy-

siadaniu pilnowaa. Na pocztku jechaa muzyka, druga

najwiksza we rodku, a trzecia ku kocowi. Zakra-

wano przecign t szlichtad od drugiej godziny po

poudniu do nocy, i wraca do miasta z pochodniami

dla wikszej okazaoci, ale si na tym skoczyo, e
we dwie godziny przejechawszy dwa razy po kilku

ulicach miasta i wyjechawszy nieco do Antokola, nieco

oddalonego przedmiecia, wrócono. Miaa byd w tym

wielka okazao, ale jej wcale nie byo wida, konie

w ogóle nic osobliwego, sanie najwicój ubiane, w jakich

mydo wo. — Reduta, redut nazwana jak zwyczajne

reduty, utrzymuje j Pani Miihlerowa, dzi Likiewiczowa

do kasina nieprzyjta, i tylko jej m przypuszczony.

Na te reduty id z teatru, a z tych redut id na

inne. Inne za s i redutki, wieczornik), wieczoreki,

foxhal i t. d., które lubo mniej uczciwe, w tym s
lepsze, e kademu bez wyjtku za nie wielk opat,
a czasem i darmo wchodzi mona. "Wielu tam chodzi,

ale pospolicie zamaskowani, kto chce jednak moe i
bez maski, ubranym byd moe jak chce, czy en neglig
czy en gala. Robi co chce, pi, chodzi, (tylko do

taców uczciwi si niebior). Utrzymuj te reduteki

pospolicie kobiety z których czoo trzymaj Kamiska
i Gudelska. — Wracajc si do wyszych redut, trzeba

jeszcze to doda, e sale nie s najwiksze, bufet bardzo

drogi
,

przytym tam jest miejsce gdzie szulery
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siedzc za sioem krwawym, potem pracuj nad ogra-

niem przychodnia. Z tego najlepszy przychód ma
Miihlerowa, co Reduta po kilka lub kilkanacie czer-

wonych zotych od stolika bierze.

Opisawszy to, przystpuj teraz do teatru. Teatr

Wileski wikszy jest nielim si spodziewa. Jest

prawda jak mog miarkowa dwa razy szerszy od maego

teatru Pijarskiego a do czterech razy bdzie duszy.

Szkoda tylko, e niski, loe s wcale niewygodne, bo

s równe z parterem, i nic z nich widzie nie mona.

Nad niemi jest drugi rzd, dalej trzeci i czwarty —
Nieba niema, najwicej ló w kadym rzdzie jest om-
nacie, ale wszystkie s znacznie nisze od warszawskicli.

Dekoracye nic warte, i niedorzeczy owiecenie, najwicej

bowiem owieca si a j o u r, musi byd malowane na

woskowym papierze, std gdy aktor stanie na rodku

teatru zupenie go niewida, bo ciemno. Gdyby inaczej

byy dekoracje lepij owiecane, cho ze, pewno lepiej

by si wyday, Ale te trzeba doda, e pani antre-

prenerka mao dba o to. W ubiorach take niewytorna,

do bdzie wspomnie, e na przerwanej ofierze w ostatni

wtorek kapani byli przystrojeni w burki, a najwyszy

kapan na albie biaej, jak ksia uywaj, mia paszcz

nie najbielszy. I^obiece ubiory take byy nie najwybor-

niejsze, mzkie nieco lepsze, a niektórych nawet wcale

dobre. To samo mona m.ówi i o ubiorach w innych

sztukach. Co do aktorów: najpierw.sza jest Marczewska

antreprenerka, która jak wiadomo utrzymuje teatr od

mierci ma. Chwalona e gra dobrze. Aktorowie nieco

lepsi s: Fiszer, Malinowski, Hrehorowicz, Ostrowski,

Heintzel, wszyscy jednak wicj maj zdolnoci do

tragicznych ról, ni do komicznych. piewaj cale

miernie. Do nich liczy si jeszcze Mierzyski stary,

szkoda tylko e zawsze pijany. Z aktorek co do pie-

wania jest najpierwsza Biernacka. Inne s: Mali-
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nowska, Hrehol'o\viczo^Ya Rogoska i nowotna Bogusawska

miernego piewania, graj dobrze. To jest co mona
mówi o teatrze i aktorach. Co do muzyki nikt si

na ni nieuala.

Z akademickich wiadomoci donie ci mog. Nie-

dawno otworzono do uycia powszechnego bibliotek.

Dawniej nieco wspomniaem ci o nij, ale wtedy ksiki

byy przykryte, dzi odsonione. Nienaj staranniejsz

liczb okazay, na górze wprawdzie jest ich wicej, ale

to jeszcze nie poukadane. Dzi niema wicej do uycia

wystawionych, jak ledwie tyle, co poowa ksinicy kon-

wiktorskij.

Druga wiadomo jest. — Wiadomy ci juwilier

francus, o którym zdaje mi si em ci wspomnia, ten

co dawa lekcye samym kandydatom, przed kilkonastu

dniami wychodzc z domu na lekcy zosta paraliem

ruszony i z tego umar. Tu w Aka'!emii jest wiele

Niemców, midzy innemi jest wprowadzony Langsdorf

i daje matematyk stosowan. Ten owiadczy, e po-

niewa na lekcyach nie moe czyli raczj uiechce dobrze

swym uczniom tomaczy, e za niewielk opat bdzie

im te powtarza u siebie w stancyi, i da 20 rubli

od kadego. — Obruszyo to Akademi i staraa si

Niemcowi bdcemu u JMX rektora wyperswadowa,

aby przesta na swej pensyi 2000 Rubli, ale tym Niemiec

tak si rozgniewa, e zachorowa i by wywieziony do

stancyi. Nie moga ju wtedy Akademia Niemcowi wy-

sadzonemu na profesorstwo od Czartoryskiego zabroni

brania pienidzy, dozwolia mu, co Niemiec zaraz wy-

kona, i znalazszy przyjaciela na lekcyi sta za tablica

czekajc, póki si uczniowie nie popodpisywali na za-

pacenie mu na pórocze siedm Rubli. Mao te ze

suchajcych jego temu si oparo. Tym sposobem Nie-

miec swego dopi, i zacz wprowadza zwyczaj Nie-
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miecki pacenia profesorów. Ale t w Niemczech nie

bior po 2000 Rubli. Ten postpek cho ju ukoczony
moe Niemcowi biedy narobi, co daby Bóg.

Z wiadomoci tyczcych si Akademii trzeba ci

jeszcze doda, e Grodek bywszy w Puawach rozpocz
dawa literatur i jzyk grecki ale mao ma do tego

amatorów.

Ju te wszystko co miaem ci napisa i co mi na
myl przyszo. — Bd zdrów.

Lelewel.

LIST XIV.

Do Brata.

Wilno, 4 Maja 1805 r.

Bracie kochany

!

Ah Bracie! werzaj mi, nic przykrzejszego nad nie-

pewno. Oddalony od swoich zostaj w ród nadziei

i bojani. Dowiaduj si — o okropnj chorobie Ojca

naszego, ale niewiem, skd ona, co za jedna? Eacz mi

jak najprdzej o niej donie, i za do uczyni mej

niespokojnoci. Nie moesz mi mie przez aden sposób

za ze, e si tego upominam, i póki nie odbior listu,

poty w srogij niespokojnoci zostawa bd. — Donio-

se rai, e si examina odprawiy, a uiepowiedziae e
Kopczyski, który cile examinowa, zosta prowincjaem.

Dowiedziaem si o tym od X. Husarzewskiego, prosz
ci wic o potwierdzenie. Musiay te niektóre odmiany

pozachodzi midzy Pijarami, przynajmnij co do ich

stancyi. Moe uda mi si byd w Warszawie, yczybym
sobie zatym wiedzi, prosz ci donie mi, gdzie który

Pijar stoi, czym jest i jakie lekcye daje. Co do byt-

noci mojej w Mazowszu wszystko dotd w grubej zo-

staje niepewnoci. P. Szelutta czy w tym roku jecha
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zechce, niewiem. Dotd te odradzaem, aby na przyszy

rok zatrzyma si, ale dowiedziawszy si o saboci

Ojca, znowu zaczem namawia do jazdy tegorocznej.

Znajduje si tu w Wilnie Pilecki Sieradzanin, który

tu dla sprawy przyjecha, ten moe bdzie si wraca

do domu tego roku, moe za na rok przyszy, ofiaruje

mi miejsce do Warszawy bez adnego przyoenia si

(jest on moim dobrym przyjacielem). atwo wic nie

dzi to jutro stan w Warszawie, ale nie atwo z nij

powróci. Czekam wzgldem tego roskazu samego Ojca.

Co do wiadomoci Wileskich nie wiele mam do

powiedzenia, w przeszym licie opisaem zabawy Wi-

leskie alem nie wspomnia podobno, e Akademickie,

czyli raczej uniwersyteckie examina przed zapustami

odbyy si. Zwyczajnie jak examina! I teraz przy

kocu maja zaczynaj si i drugie póroczne i ostatnie,

po których w dzie w. Piotra zapiewaj Te D e u m
i lekcye zamkn. Do tego ju tylko dwa miesice

i tydzie. Podczas ostatków^, (którego to nazwiska do-

td w Wilnie nieznaj), zdarzy si przypadek, który

inny uniwersytet a nie Wileski byby z gruntu wzru-

szy. Szuchlewski, jeden z tych, co na lekcye uniwersy-

teckie chodz, majc gdzie id, chcia eby go fryzer

ostrzyg, lecz e ten musia stroi aktorów na teatr,

wic tam pospieszy, a Szuchlewskiemu i dwom innym

kaza pój za sob do garderoby teatralnój. Szuchle-

wski idc zwolna z towarzyszami, weszli póniój od

niego. Pani Morawska postrzegszy ich zacza szka-

lowa. Szuchlewski powiedzia, dla czego przyszli, lecz

ona niesuchajc kazaa go policzkiem suflerowi oboy,
a potym i sama poprawia. Nieprzestajc na tyra przy-

prowadzia dziesitnika z policyi, aby ich zabra. Lecz

ten posyszawszy, e to s akademicy nie mia rusza

tak nietykalnych i witych osób. Szuchlewski ustpi

zapalczywj kobiecie, ale zaraz poda prob do Akademii
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o satysfakcj. W tym odbiera list, w którym przyjaciel

jaki Diewyraony, przestrzega go, aby odebra prob,
bo inaczj bdzie od uniwersytetu oddalony. List ten

by od jednego z Akademii, który za to trzydzieci czer-

wonych zotych od Morawskij dosta. Zatrwoony
Szuchlewski ju byby pewno to zrobi, gdyby go by
jeden z profesorów od tego nie wstrzyma. Uczyniono
ledztwo, czyli examinowano aktorów o prawd tego,

gdy Morawska postpku swego zupenie si zapieraa.

Wszyscy nakoniec przyznali, e to byo, tylko jeden

Mierzyski i stró stale temu zaprzeczali. Examinator

wzi pierwszego na ustronie i zacz go wypytywa.
Mierzyski jako poprzyjacielsku powiedzia , e daa
w pysk, i tiik mocno, e si a po caym teatrze roz-

lego, a w tym sowa jego zapisano. mieszniej jeszcze

stró si przyzna, gdy go pytano, czy Morawska daa
w gb, powiada e nie, ale potym doda, e gdy

policyanci przyszli, Szuchlewski wzi lamp i pokaza
na twarzy pi palców, wtenczas zapytano go, skd byy
te pi palców, i duej si niezapiera. Po skoczeniu

wszystkiego nadesza nakoniec sprawa w Grodzie, i jak

powiadaj Morawska powinna dwanacie tygodni w wiey
siedzie, dawaa ona Szuchlewskiemu na zgod dwiecie

czerwonych zotych, lecz on ich nieprzyj, i jeszcze jej

powiedzia, gdy ona do zgody si mizdrzya : — Jue
za stara do umizgów.

Nie donosiem ci wprzód o tym, bom czeka koca.

Zrazu po spenionym tym uczynku akademicy znacznie

byli rozjtrzeni, lecz powoli ten zapa ostyg. I to

prawda, e Akademia Wileska w stosunku innych nie-

wiem, czy przez sw sabo, czy te przez owiecenie,

jest bardzo spokojna. Jednak zrazu odgraali si Mo-

rawsk na poduszce czerwonj wybi. Jeli okolicznoci

pozwol co daby Bóg, to moe — moe — w krotce

ustnie si rozmówiemy.
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P. S. Obchodzc groby zwizytowaem 22 kocioy,

zapewne tych jeszcze z poow opuciem w proporcyi

lioeioów i odpustów niebraknie. Musz byd udzie

li, kiedy ich tyle potrzebuj. Pod czas wakacyi tygo Jnia

niebyo, aby dwa albo trzy, a przynajmnij jeden nie-

odprawi si. Prosz ci, jeli jeszcze ksiek pana

Szelutty nieuoy, uó je, boby by niekontent, gdyby

je znalaz w koszu, jeeli przypadkiem tego roku do

Warszawy pojedzie.

NB. O rekolekcyach nienapisaem.

J. Lelewel.

LIST XV.

Do Ojca.

Wilno, lO Czerwca 1805 r

Odebrawszy list Tatunia Dobrod. wstrzymaem si

nieco z teraniejszym chcc da ostatni wiadomo,

czy pojedziemy z p. Szelutt czy nie. Lecz dotd nie-

masz nic pewnego. Pozwolenie od X. rektora jest,

ale robota wstrzymywa moe. Sabo p. Stecewicza jest

najwiksz przeszkod do ukoczenia tej czci rozpo-

cztej pracy. JMX Biskup ucki moe byd w tamtych

stronach spodziewanym, ju bowiem pewno ma pozwole-

nie wyjazdu.

U nas ju si zbliaj wakacye. Examina akade-

mickie ju od pótora tygodnia rozpoczy si. Zblia

si moment, w którym iskierka nadziei wyjazdu naszego

albo si roznieci albo zganie. Nim za bd móg
u nóg Piodziców Dóbr. zoy osobicie wyrazy wdzi-

cznoci — dozwól etc.

J. Lelewel.
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LIST XVI.

Do Brata.

Wilno, 10 Czerwca 1805 r.

Kochany Bracie!

Nic staego, nic pewnego! Taki jest i nasz wy-

jazd, dzi jedziem, dzi ju i powracamy. Moesz si

wybornie nas niespodziewa. Ale co to potem, skutek

wszystko okae. Niebyo gdzie w ostatnim licie na-

pisa o rekollekcyaci tutejszych, niebyo t co o nich

pisa. Tylko e byy. Dwóch missionarzów z rana i po

obiedzie na dwie godziny przychodzili i gadali czasem

niele. Najnudniejsze byy medytacye , które zawsze po

20 minut trway. Ostatnie to jednak byy te reko-

lekcye, teraz maj byd inne. Jeden z dziekanów ma
je odtd dawa. Dziekan, jest to przeoony nad pe-

wnemi naukami, jako nad fizycznemi, moralnemi, wy-

zwolonemi i lekarskiemi. Ksidz Bogusawski dziekan

moralny, na to jest wybrany pierwszy.

Wyszed tu pierwszy numer Tygodnika Wileskiego,

s w nim rzeczy niezgorsze. Examina akademickie pó-

roczne ju od pótora tygodnia zaczy si, po nich na-

stpi examina do stopniów, potym do premiów, czyli

nadgrody dla tych, którzy si najlepiej ucz, za co daj

albo medal albo sto rubli, lepsze ostatnie. Na koniec

examin tajemny kaudydatów\ Examin zawsze jak exa-

min. Z kadj lekcyi examin w Akademii jest jak po-

pis konwiktorski. Wielu si schodzi na przysuchanie

jego. Jam ju jeden odby z fizyki, który najwicj stra-

szy dla wielu drobnostków, a uda si, pozostay jeszcze

historyi powszechnej, trygonometryi z algiebr, prawa

politycznego, eklog Wirgiliusza i od Horacyusza, wszy-

stkie mnij straszne. Historyi powszechnj ja bd
otwiera. Moda jest bowiem na ten examin kwestye
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rozbiera, nie mona si byo od tego wyama i ranie

wypado mówi o pocztku Litwy i panowaniu rodu

JagelloDÓw w Polsce, liawaek pigkny, ale go jeszcze

trzeba okrasi (e tak powiem) wstpem, w którym

trzeba wyexkuzowa si z rozbierania kwestyi. Ostatni

bdzie mówi Twardowski, dobry chopiec, i ten zakoczy

podzikowaniem Husarzewskiemu za dawanie lekcyi.

Gdy to jest ostatni rok Husarzewskiego lekcyi. —
50 Arkuszy tego rocznj historyi jego napisaem, a jeszcze

bdzie ze 20, a do cile, bo inni co odemnie prze-

pisuj, to blisko dwa razy tyle napisali. Dzi napisa

musz wojn siedmioletni.

Bd zdrów

Joachim Lelewel.

LIST XVII.

Do Ojca.

Wilno, 18 Czerwca 1805 r.

Ju wakacye za dwa tygodnie, zblia si moment,

w którym moe bd móg zoy Rodzicom dowody

wdzicznoci mojej. Lecz moment ten jeszcze si way,

dugo zapewnie way si bdzie. Pan Stecewicz jest

wprawdzie zdrowszy, pracuje bezprzestannie, ale robota

niezmierna. Przyby tu przed tygodniem z ucka, od

JMX Biskupa p. Wicek do examiuu w Akademii, aby

od niej wzi patenta koniecznie teraz potrzebne. Wi-

duj si z nim czsto dosy. Pytaem go czy JMKsidz
Biskup ma pasport, o którym X. rektor mówi, lecz

Wicek powiedzia, e o tym niewie, tylko to pewna, e
JMX Biskup myli jecha w nasze strony do Warszaw-,

ale ju nie do wód. Pisa JMX Biskup przez niego,

abym mu dopomóg w tych examiDach, ale ja tego uczy-
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iii nie mogem, nie majc z nikim znajomoci w fakul-

tecie medycznym. Dzi wywiem si, czy ju odby exa-

men. Nasze akademickie póroczne examina ju bliskie

koca, lecz robota w archiwum bardzo od tego daleka,

mao jeszcze dotd nadziei, abym móg ustnie to wyjawi,

co zawsze listownie powtarzam.

J. Lelewel.

LIST xviir.

Do Brata.

Wilno, 18 Czerwca 1805 r.

Bracie kochany!

Dzikuj ci Bracie, e mi doniós o wypadkach

z ydami w Warszawie, nagadali tu róne rzeczy.

Jeszcze tydzie nie wyszed, a ju rzecz ta gon bya.

Ja oczekiwaem pewnj wiadomoci. I prosz ci donie

mi, jaki z tego koniec, wiele ydów zgino, bo tu od

50 do tysica uroso, na procesyi ksiy kamieniami po-

kaleczyli i tak dziwne rzeczy pogadali. Rado bya
z tego wielka ile e warszawiaki wojska si nie lkali.

Sami Litwini mówili, „Litwin przed batogiem truchleje,

a Mazur i kartaczy si nie 1^'ka." — Przyczyn takij

mowy jest Gubernator nowy, który z batogami chodzi

po szynkach, sklepikach, jatkach, i okada tych, którzy

nie do gustu przypadaj. mieje si z niego caa po-

wszechno, a on ju podobno chwieje si na urzdzie

swoim. Jest w pretensyi, aby wszyscy przed nim kape-

lusze zdejmowali, jako niektórzy, ale nie ja, ten zwy-

czaj dawnij zachowywali, lecz gdy si o jego pretensyi

dowiedzieli, przestali mu si kania i kady teraz otrze

si z nim, a nie zdejmuje kapelusza. Z pocztku upo-

mina si o to, i kilku nawet akademików byo od niego
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o to napastowanych, — „Bratku, i ty nie zdejmiesz

szlapy?'' to jego sowa, ale na takie pytanie miech

w odpowiedzi odebra. Zdarzyo si, e jego konie pa-

wiono w Wileoce, Tyszkiewicz, na którego to gruncie

byo, kaza umylnie zabra konie. Rykman (nazwisko

Gubernatora) dowiedziawszy si o tm, wysa swego

zwoszczyka do Tyszkiewicza proszc, aby konie mu odda

ale Tyszkiewicz odpowiedzia, e Pan Rykman obrazi-

wszy moe sam przyj. Przyszed wic Gubernator,

i dobr burk odebrawszy, odebra i konie. Ten przy-

padek jednak postpków jego nie zmieni. Zdarzyo si

znowu, e Juraba, bywszy oficer kaza zawoa na Gu-

bernatora i strofowa go publiczaie. Ptykman rozgnie-

wany o to, nie bi go bizunami, ale kaza wzi do

kozy. Juraha widzc to zacz go burcze od czci od

wiary, lecz by zaprowadzony do kozy, przez nieopa-

trzno nie odjto mu szpady i z ni prowadzili go

przez miasto. To niezmiernie obraa oficerów, a ta rzecz

podobno najbardzij zaszkodzi Gubernatorowi.

Wracajc do rozruchu Warszawskiego, co tu w Wilnie

bardzo si podobao, i czyni sobie nadziej czego wicej,

zapa okaza si w Litwinach wielki, ale momentalnie,

we dwa dni ju ostyg. Prosz ci, napisz mi, co si

z tego wywie, jak rzecz ukoczona. Powiadaj, e po-

cztkiem tego byli Niemcy, Lutry, którzy podmówili do

tego ydów, i to mia pisa z Warszawy Chreptowicz.

Dwanacie jest tylko dni do wakacyi. Nigdym tak nie

rachowa czasu jak teraz, ale to podobno wszystko na

próno. Egzamina nasze cign si, ja ju odby trzy,

jeszcze dwa zostaj, a prócz tych zapewne bdzie egzamen

kandydatów prywatny. Ju na ten exameu napisaem

sobie kwestye z historyi powszechnej. Pó arkusza jest

tylko tych kwestyi, ale gdyby przyszo na wszystkie od-

powiada, mao dwa dni caych na to. Przedonegdaj

wanie zakoczy si kurs historyi.

Listy J. Lelewela. Tom I. o
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Widzenie si nasze w wielkij dotd niepewnoci

zostaje. Gdyby skutek yczeniu odpowiada, zapewne

nie byoby tak jak jest. Jutro rano bdzie exainen

z prawa politycznego, trzeba wic na niego si gotowa.

Kocz zatym — bd zdrów.

J. Lelewel.

Uwaga. Z Panem Szelntt przybyli do Warszawy. Na-

stpuj listy za powrotem z Wilna pisane.

LIST XIX.

Do Ojca.

Wilno, 5 Padziernika 1805 r.

Maemu opónieniu w danej o nas wiadomoci przy-

czyn byy nieporzdne i dotd jeszcze trwajce przy-

gotowania w Akademii co do lekcyi. Jakemy tylko

stanli w Wilnie ku wieczorowi w niedziel, zaraz na-

zajutrz rano poszedem do P. yckiego, i z nim uoyem
si, na jakie lekcye mam chodzi. Te za s: Ekonomika

polityczna dwa razy na tydzie, chemija pi razy,

fizyka pi razy, literatura aciska trzy razy na tydzie.

Oprócz tych chodz na archeologi, to jest: o monumen-

tach staroytnych, któr lekcy dwa razy na tydzie

daje Grodeck profesor literatury greckij nie biorc za

to adnj z akademii zapaty, tylko z aski swojj

darmo. Odszedszy od P. yckiego oddaem razem z P.

Szalutt wizyty JX rektora, Poczobuta, Bogusawskiego.

Od P. yckiego dowiedziaem si o nowym rozpo-

rzdzeniu kandydatów, to jest, e pensya tysic zotych

polskich ma i jak sza dotd, przytym Akademia daje

kandydatom straicy, opa, usug, wiato. Jako wszyscy
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kandydaci na to haso porzucili swe staucye po miecie

i przyjli ofiarowane sobie od Akademii. Trzech tylko

oprócz mnie nie przyjo tego, majc lepszy, wikszy zysk

z guwernji, któr im pozwolono sprawowa, a czegoby

ju czyni w seminaryum kandydackim nie mogli. Wielka

mnie ochota wzia zczy si z kolegami, ile e przez

to do 30 czerwonych zotych okroioby si, alem si

obawia, aby Ojciec Dobrodziej nie mia mi za ze, e
bez Ojca wiedzy chc porzuca towarzystwo P. Szelutty

i po prawdzie z drugij strony al mi byo opuszcza go

ile e miaem nadziej, e P. Szelutta postara si dla

siebie w Akademii o stancy ju od dawna obiecan,

wtedy opa tylko coby mi kosztowa. Ale gdy P. Szelutta

ju tego uczyni nie myli, jak si zdaje, bo nie przed-

sibierze rodków potrzebnych, do tego starania si ja

potrzebuj rady, ale jej nigdzie tu znaled nie mog.
Termin owiadczenia si yckiemu czy si przenios do

kandydatów, czy nie, ju upywa, w. Micha si zblia.

Staram si tak wykierowa, aby stancya, która jest dla

mnie przeznaczona, bya zajt tak, abym móg kadego
czasu do niej si wprowadzi, jeliby to byo zdaniem

Ojca Dobrodzieja. Wydatek wtenczas na stó, pranie

i inne okolicznoci rozumiem, e trzydzieci czerwonych

zotych nie przeniesie, kiedy tymczasem tu do sze-
dziesit wyjdzie. Zreszt niemiem nic takiego pocz
coby byo bez wiedzy Ojca Dobrodzieja — a czc
razem z P. Szelutta owiadczenie powinnej attencyi, mam
honor z najgbszym uszanowaniem itd.

J. Lelewel.

3*
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LIST XX.

Do Brata.

Wilno, 5 Padziernika 1805 r.

Bracie kochany!

Porzuciwszy Wol Cygowsk w niedziel stanem
w Warszawie o ósmej wieczór majc podug umowy
z P. Szelutt nazajutrz ruszy do Wilna, lecz, jak ju
widz, zapewne nic nie byo sporzdzone, ani jeszcze

byo wiadomo, czy pojedziem poczt czy furmanem. W tj

niepewnoci bylimy do rody, w której nad wieczorem

furman Franciszek Biliski zosta ugodzony, mia da
cztery konie, za to od trzech miao si zapaci po trzy

zote na mil, a od czwartego po pótory, w ogóle wy-

padao 735 zotych. Najpóniejszy termin wyjazdu ju
by pooony na poudnie w pitek. Lecz gdy rano

wypadao furmanowi kocz przed kamienic zatoczy,

furman nie chcia jecha. Maciej, który jak ci wiadomo

we czwartek do Warszawy przyby, pomóg nam mocno

i policya zniewolia furmana do wyjechania, tak e po

zachodzie soca ruszylimy z Warszawy i stanli na noc

za Prag. Macij, który tyle pomóg w wyjedzie, ledwo

niezaszkodzi w przejedzie. — Zapomnia kupi likieru

na komor, co nam nieco trwogi sprawio. Stanwszy

na noclegu za Prag P. Szelutt postrzeg, e jego laska,

któr sobie liczn kupi i do swego upodobania, zgina.

Napróno ofiarowa trzy czerwone zote temu, któryby

j znalaz, napróno j po nocy szukano na Pradze

i w Warszawie, owa pikna, duga, piknie i równo la-

kierowana, a powoli i maoznacznie zwajca si trzcina

zgina! P. Szelutt auje.... Labitur ex oculis

tum quoque gutta.

Cókolwiek bd ruszylimy nazajutrz z za Pragi

i jadc dalej furman przyprzg pitego konia. Min-
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limy nareszcie Niepongt i Popów i dalej jechali wszdzie

z drog.

Do Zegrza i Nieponta
Droga zla i przeklta

Wszdzie górki i piaski

Pstrzone krzewiem i laski.

Jednak moe si komu dobrze zdawa, bo czasem

si przespa mona. Ale w koczu le byo spa, spa
nie mogem, le byo czyta, bo si kurzyo, nie czytaem.

Nudno wic jadc nadjechalimy nad Bug i Narew,

gdzie niedaleko idzie granica nowj Galicyi, a za rzek
ukazuj si mury niedawno wsawionego w wojnie Zegrza.

Wspomnienie to wycisno zy z oczu, lecz có robi?

Dojedajc do przewozu jedzie si koo dugich mostów,

za których widzenie trzeba zapaci mostowe, inaczj

rogatek nie otworz r przejecha si nie godzi. Prze-

wonicy jak na tak maych rzekach prdko nas prze-

wieli. Przejechalimy Wyszków, który ma nieco murów

i ksztat miasta i stanli na popas w Braszczyku.

Niedziela to bya, poszlimy do kocioa, a po sko-

czonj koronce wysza msza piewana, organy czy pozy-

tywka zapiszczay i ksidz Credo przepiewa. Potym

pobieg od otarza, ukaza si na kazalnicy. Po przeczy-

taniu ewangeli zacz kazanie. „Jako Bóg z wielu rzeczy

niektóre sobie zachowa, z budynków kocioy, ze zbó
dziesiciny, tak z dni wszystkich obra dla siebie nie-

dziel." — Jakikolwiek to pocztek, kazanie byo dla

ludu prostego zrozumiae i wyrane. Dowiedziaem si
tylko nowego ródosov/a niedzieli na tym kazaniu.

Niewiem, co Kopczyski powiedziaby na to ; ksidz kazno-

dzieja powiedzia: — Niedziela od tego jest niedziel

zwana, e nikomu innemu nie jest udzieln tylko samemu
Bogu. Po ukoczeniu kazania wróci ksidz do otarza

a dla krótkoci, i aeby organisty, siebie i przytomnych
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nie zmczy, a nieba dugo nie zatrudni, msz, któr
piewa rozpocz, zakoczy czytan.

Jechalimy potyni dalej, i nalelimy si w borze

na trzy mile rozlegym. Pustelnik wydrwigrosz Boka-

sówk wystawi, aby zebra pienidze, chyba aby na

puszczy korzonki rolin za nie kupowa, pdzi ycie sa-

motne Bogu tylko (i sobie podobno) powicone. Pikny
zaiste przykad wielkiej pobonoci, lecz jak le zrozu-

miany, peniony i uwaany!

Po skoczonym lesie nastpi piasek, a potem miasto

Brok par domków i koció murowany, przy ratuszu

czyli turmie, dostatecznie wiadcz, e to jest miasto

a nie wie. Cignlimy dalej w gb Podlasia, kiedy

si pokazay mury Zarzbowskich Mnichów (Zambrów)

po Zarbach pierwsze miasto byo Czyew. — Miasto

sawne jarmarkami. Tam kaczk za 24 grosze dostanie.

Lecz koció najwicej jest godziep zastanowienia. Jest

to wspaniaa budowa z drzewa szczepowego w pot uo-

onego na cztery ciany, i poszywk dach pokryty. —
Stamtd na popas stanlimy w Brykach wsi P. Idko-

wskiego, lecz ani jego ani jj z córk nie byo w domu

by tylko samego brat, i ten chcia koniecznie P. Szelutt

na noc zatrzyma. P. Szelutta dla mnie to jedynie

uczyni, e si nie zatrzyma znajc jak póno si jedzie;

chocia si potym pokazao, e mona si byo jeszcze

zatrzyma. Porzuci P. Szelutta widzenie si z P. Id-

kowskim, który mia wieczorem nadjecha, i dalj ru-

szylimy. W drodze spotkalimy sam P. Idkowsk
z któr po krótkich ceremoniach ruszylimy dalej.

Wysokie Mazowieckie chocia w Podlasiu (zna e
musiao by wystawione kiedy od ksit Mazowieckich,

którzy Podlasie darem królów Polskich trzymali) min-
wszy, sawne chyba z tego, e skór wiele w nim wypra-

wiaj i majcy kocióek murowany okrgy. Stanlimy

na noc w Sokóce uywszy bardzo zej drogi, ile e
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wonica nasz nie najlepiej wióz. I nie dziw, nie chodzi

na Akademi i nie uczy si sztuki woniczej, bo te jj
i nie ucz dotd, luboby si moga ta nauka dla wielu

przyda. Ciekawa jednak, w jakim oddziale umieciliby

t nauk. Zdaje si, e w oddziale nauk piknych, bo

najwicej wprawy potrzebujca.

Przespawszy si jechalimy dalej, a posuwajc si

po równinie, dojedalimy ku miastu. Mga okrywaa

je, ale gos dzwonów z daleka bytno Misionarzów

oznajmi. Ukaza si na koniec Tykocin. Tykocin sa-

wny raczej tem któremu by dany ni sob. Nic w nim

dosta nie mona byo. W poród miasta stoi posg
niemiertelnego Stefana Czarnieckitgo pogromcy Szwedów

pod Goembiem, Jarosawiem, Wark i trzydziestu innych

okazjach, pogromcy tyche w Wolsztynie, — pogromcy

Moskwy pod Poónk i Dzieszn, o którym Pawe Potocki

powiedzia, e wicj Szwedów wybi, nieli ich przez 30 lat

w Niemczech wygino. Zaiste nie miayby zaszczytu te

sprawy, gdyby nie byy czynione w obronie ojczyzny,

Ezeczpospolita umiaa wynagrodzi jego dziea obdaro-

waniem go wiecznemi czasy starostwem Tykociskim,

Jan Kamierz znowu si ujrza by pewnym tronu.

Potomno wielkiego ma pamici, wdziczno po-

sgiem uczcia.

W^yjedajcym z Tykocina ukazay si niezmierne

wody, bota, std groble i mosty, a dalej jadc ukaza

si kowal doskonay, bo le robi a dobrze podrónych

drze, mielimy tego przykad jadc z Wilna na ydzie,

który nas wióz. Knyszyn miasto zaszczyca si dzisiaj

nowym zegarem, który zapewnie Niemcy na ratuszu dre-

wnianym umiecili, ale w nim jest bónica porzdna.

Wyjedajc z niego jechalimy przez uiic z obu stron

zabudowan drzewem blisko wier mili. Nakoniec miasto

Tanón zakoczyo Podlasie. Dwa znaki tego byy: ko-

guty przesztay pia po Podlasku, (to jest przeciga-
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jc, co zapewnie czyni na wzór panów swych) i domy

zaczy by bez kominów, olmo czy dziura suy za szyjg

u komina. Przytym kraj zacz by górzystszy ni Ma-

zowsze i Podlasie, co wszystko Litw okazao. Stanli-

my na popas w Bieniasiach, karczmie wygodnej. Skd
pierwsze okazay si mury z kamieni Tyzenhauza Pod-

skarbiego. Jest tu zamek na górze Karolin zwany.

Jakokolwiek Tyzenhaus zrobi rzeczy, le czy dobrze,

czy z poytkiem, czy ze szkod, e tak ogromne z ka-

mieni mury stawia, to jednak pewna, e przejedaj-

cym wygodniej teraz, bo w okolicy tych murów nie ujrze

ju karczminy.

Dojedajc do komory ujrzaem jeszcze siedm bu-

dynków ogromnych po 13 okien w rzd majcych, a na

trzy pitra wyniesionych, które tene Tyzenhaus rozpo-

cz i nie dokoczy. Stoj mury pamitka Podskarb-

stwa jego. Nakoniec zjecliawszy z góry stanlimy w o-
sosnie, gdzie rzeczka te ososna graniczy zabór rosyjski

od zaboru pruskiego. atwy by z nowych niby Prus

wyjazd i prdko uatwiony wjazd do rosyjskiej Litwy.

To o podróy w Prusiech. Zapewne ci to mocno

nudzi, a ja jednak myl w przyszym licie dalsz po-

dró cho niezgrabnie opisa. Co przyjmiesz jako od

Brata.

J. Lelewel.

LIST XXL

Do Ojca.

Wilno, 1 Grudnia 1805 r.

List Tatunia Dobrodzieja odebraem i wyczytaem

w nim wiele smutnych wypadków. Przenikniony zostaem
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zalem, lecz gdy jedne ju si nie wróc, wzgldem po-

prawy innych u nas ronie nadzieja, i moe Najwyszy

dozwoli wkrótce odmiany. Teraz niepozostaje jak tylko

czeka spokojnie.

Co do mojej stancyi, niemajc pewnej od samego

Tatunia rady, nic sobie pocz nie mog. Zalecenie,

abym si radzi P. yckiego, juzem by dawnij usku-

teczni, ale w kocu taka bya rada, jak sobie sam da
mogem. Zreszt myli Tatunia, aby si P. yckiego

pyta, czy towarzystwo kandydatów dla mnie bdzie

dobre? przed nim odkry nie mog, gdy mógby jako

wchodzcy zawsze do wyboru wszystkich kandydatów

o to si obrazi.

Moe uda si Pileckiemu na wakacye jecha do

Warszawy, a zatym i mnie z sob wemie, wtedy bd
si móg lepiej i dokadniej o tym uoy i dopeni
ojca rozkazów. Teraz za zostaj przy dawnej jego woli

razem z P. Szelutt nadto podobno miaym bdc, i
radziem si o zmienienie towarzystwa a razem i woli

Ojca Dobrodzieja. Lecz do tego powodem by P. ycki,

który zrazu radzi przenie si na naleganie samych

towarzyszów moich, których ledwie uspokoiem. Z go-

spodyni przeszloroczny ukad si utrzyma. Za stó,

niadanie, stancy i opa 900 zotych na rok. Jazda

teraniejsza do Warszawy wiele kosztowaa, musiaem
zapaci 30 czerwonych zotych. Spodziewam si, e
przysza, jeli Bóg dozwoli, nie bdzie tak drog.

P. Szelutt swój kocz wcale dobrze przeda, wzi
bowiem 205 czerwonych zotych, te zaraz ulokowa

u Komera. O stancy stara si nie myli ani chce,

tylko da by mu dano. Wtpi eby to nastpio.

WMP. Dóbr. szczerze kochajcym synem

J. Lelewel.
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LIST XXII.

Do Brata,

Wilno, 1 Grudnia 1805 r.

Bracie kochany

!

Kocz nudny opis podróy. W ostatnim licie za-

jechalimy do ososny, tam za zotówk grzeczny Nie-

miec, cho ju póno byo, otworzy rogatki i wjecha-

limy na most, który dzieli ososn Jego Król. Moci
Pruskiego, od Jego Imper. Mci Rosyjskiego. — Zosta-

limy tym sposobem midzy dwoma najjaniejszemi pana-

mi. Stranik zielony wzbrania si rogatki otworzy,

abymy wjechali do innego pana krajów. Wspanialsze

jest zamknicie Rosyjskiej miedzy, bo zamiast rogatków

s wrota sztachetkowe, wspanialej te trzeba ich byo
rozbi. Rubel rozerwa zamki a pidziesitka otworzya.

Grzeczno sza na grzeczno, wpuszczeni do kraju

otrzymalimy pozwolenie jechania ku Grodnu. Noc

i ciemno byo, kiedymy stanli w karczmie. Karczma

ta nie jest w samym miecie Grodnie, tylko z tej strony

jeszcze Niemna i obok niej jest komora, gdzie powinna

byd rewizya. Miejsce to zowie si Tamonia. Wie-

lo rzeczy trwoya nas co do rewizyi, ale prawdziwa

przyja uwolnia nas od tej przykroci. Dawna zna-

jomo p. Szelutty z kasyjerem wszystko zaspokoia.

Pasport podpisany. Nazajutrz chcielimy chleba kupi,

ale tego niebyo .... póniej jednak znalaz si, wie-

chalimy wic przez Niemen do Grodna i na rynku

kupili go. Miasto Grodno sawne sejmami pospolicie

nieszczliwemi jest jak zowi miasto. liocioów znaczna

liczba i murowane. Zamek murowany, a co pos| olicie

w miastach naszych litewskich, palce zrujnowane.

wiadcz, one dotd mono i niestao Radziwiów.

W rynku stoj Jezuici czyh koció po Jezuicki. Opo-

dal wida horodnic ow pamitk Tyzenhausowego pod-
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skarbiostwa mury wspaniae. Ale prónobym chcia

pisa o Grodnie, nieznani go, bo jak zazwyczaj nosa

tylko pilnowaem. Wyjechawszy z Grodna jechalimy

kilka mil prosto polem, tam postrzeglimy nowy dowód

wojny, wicej trzysta podwodów ku Grodnu zmierzao,

kiedy na polu yto i pszenica jeszcze stay. Zajecha-

limy wszdzie spotykajc onierzy do Skidlów, tam

niedugo popasajc postrzegem myn wodny, ale myn
bez wody, — na wzgórku opodal od wody, zna by
stawiany w wielkim na przyszo projekcie , tylko e
potomnoci ju nie docignionym. Tame sta lazaret.

W Mikowszczyznie nocowalimy, a dalej jadc zbliyli-

my si§ do piwa pacowskiego. Pac go utrzymuje i dla

tego tak si zowie, i odbyt mie musi, bo nikt nic minie

karczmy, w której dostanie piwa podobnego warszawskie-

mu, ale tylko podobnego. Szczuczyn jest miaso sawne

Pijarami. Jadc dalej postrzeglimy dwór murowany,

powoli okazay si dwie oficyny drewniane i znaki

miejsca dawniej pieszczonego dzi ' ju opuszczonego

By to Moejków, koo samych wrót przededworem po-

midzy dwiema sadzawkami przejeda si. Dalej nieco

jest wielka karczma murowana, Moejków naley do

Jankowskiego. — Na nocleg stanlimy w Myni, jest to

wie, z której rano, ciemno wyjedajc, zbdzilimy
drog, ale niedarmo. Przyczyna chybienia nie bya
w nocy, ale w tym e Kamierz Howorowicz mia nie-

daleko sio.^try, z któremi chcia si zobaczy. Furman
niewiadom jecha i nadoy. Ale widzenie Lidy byo
dobrym mytem, za uchybienie drogi z myta. Lida jest

to miasto murowane z drewnianemi cianami. Kocioy
tylko s z muru, z tych Pijarski od szeciu lat odzia

si dachem i biaym pokryciem. Oprócz tych pótrzeci

murowanych kocioów, s jeszcze cztery ciany wysokie,

które wiadcz, e Lida bya ksit litewskich i zdoln

do obrony. Po rogach wiee s rozwalone z trzech
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stron tego muru pynie rzeka Lida, a za ni koció
drewniany pusty, zreszt, niema murów tylko jedna

kamienica ma przód murowany, karczem jest dosy
i nowych. Najlepsza bya kawa, która do wiejskiej

raczj ni do miejskiej przyrówna sig moe. Tu Kazi-

mierz widzia si z siostrami, przeto dalej jechalimy, a
spostrzegli Zyzmury dzi ksistwo ksicia Radziwia.

Opodal stoi dwór ksicy a niedaleko kocioa ze su-

pami murowanemi drewnianego, dwie karczmy. Do
jednej z tych, gdy zajechalimy, doczekalimy si Poczo-

buta astronoma. Odtd cigle prawie z nim jechalimy,

on jednak dobrze prdzej w Wilnie stan. Woronów
miasto sawne w obarzanki minwszy , nocowalimy

w Bejnakoniach, gdzie dwie karczmy o kilka kroków

rónych jednak dziedziców stay. Jedna Sakina

z czerwonemi okienicami. Niedziela bya, przeto z Po-

czobutem wysuchawszy mszy, jachalimy dalej a mi-

nwszy Soleczniki i mniejsze i wiksze, popasalimy

w Elbisi sawuj zdzierstwem. Jest to karczma, która

gdy ju bya skoczona, dziedzic jej pilnowa ktoby

pierwszy do niej wstpi. Elbitka baba naprzód wesza

i swoje nadaa imi. Uwiecznia si tym sposobem

póki karczma bdzie karczm. Na koniec ku wieczo-

rowi stanlimy w Wilnie i zaraz cho w nocy roz-

pakowali. Rozrucenie ksiek do mnie naleao, jako

wykonaem. Nazajutrz wizyty oddane i t. d.

Wynudziwszy ciebie, dzikuj ci dopiero za donie-

sienie, o Moskalach gdy do nas nic prawie niedochodzi

chyba póno bardzo. Dzikuj ci take za doniesienie

o biedzie, lecz próno si troszczy, trzeba znosi i we-

soo nawet. Dzikuj ci nakoniec za doniesienie

o szkoach i wszystkiego. Prosz za, aby chcia Marka

Aureliusza jeli jest w konwikcie spyta si jaki adres

do Józefa Mdrzeckiego do Krakowa jeli za niema, to

u Koriota wywiedz, si o Brennie Kazimierzu. Jawor-
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nicki zapewnie ju do Królewca wyjecha, kaniaj si

Rutkowskiemu i wszystkim. Przyjecha tu teraz z War'

szawy, Paczkowski, zapewnie ten sam co by na pensyi

Wolskiego, bo si z Laewiczami zna, zrobi si Woje-

wodzicem krakowskim, bo nigdzie nie znalazem tego

nazwiska Wojewody. Zawróci Litwinom gowy, usta-

wicznie go otaczaj i prowadz. Lalewicz may take
przyjecha, starszy ma by. Pczkowski powiada, e ku

Wielkanocy na jaki czas odjedzie do Warszawy, lecz

potym powraca. Bd zdrów

Lelewel.

LIST XXIIL

Do Brata,

Wilno, 23 Grudnia 1805 r.

Oto masz, Bracie kochany, wyobraenie stancyi*)

w której stoj. Pooznaczaem wszystko, kufry, óka,
stoki i stoliki, bo i te maoci swoj niepolednie

w tak ogromnej izdebce graj rol. U nas teraz cae
Wilno grzmi naukami i polityk. Naprzód bowiem nad-

chodz examina, potym robi si uczone, e tak powiem

towarzystwa, z tych jedno ju od wakacyi swoje istnie-

nie liczy, inne dwa dopiero si robi, dusz ich s
Warszawiacy. Jedno zakada Pczkowski, do drugiego

ja pomagam najsilniej, wiem o tamtym, ale czyby

Pczkowski o moim wiedzia, niespodziewam si. Zreszt

mao kto jeszcze ma udzielone sobie te sekreta uczone,

które jeli nieco dojrzej i do skutków swoich lepij

si zbli, nieomieszkam ci dokadnie donie, wtedy

zobaczysz wielkie projekta nasze, ale mi si zdaje, e

*) Rysunek z orgin^u zdjty docza si na osobnej kartce.
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Pczkowskiego prdzj si ustanowi. Tym sposobem

jestem wiel zatrudniony robotami, wiele bowiem prócz

wizania czonków i szukania tyche, którzyby mogli je

ozdobi jako niektórzy z profesorów trzeba jeszcze zawsze

przygotowa pisma do przyszego towarzystwa nauk

i umiejtnoci. — Zreszt cae Wilno jest wzburzone

politycznemi wydarzeniami. Mnóstwo wieci co dzie

ronie, kada e tak powiem lekcya i zgromadzenie si

nowych przyspasabia. Jedne narody wywracamy, drugie

stanowiemy, jednym gowom nienalenym korony zdzie-

ramy, drugie niemi ozdabiamy. Ju Franciszek II nie-

przyjty w Krakowie osiad w Warszawie. Ju Bona-

parte Lwów przeszed, ju Kolino\YÓd zniesiony. Ju
Moreau pobity i zabity pod Krems — Pankracion' zwy-

cisca. Ju francuzi odparci od Oomuca i o 50 mil

od Wiednia zagnani. Wszystko to dzi razem sucha,
pierwszym jedoak wiar zawsze dadz, drugich niecbcc

i sucha, oto s wiadomoci, e niewspomu o Legio-

nach, o pokoju, a ztd przelicznych wnioskacli, o to-

maczeniach rónych proroctw, lecz ju nadto mile mamy
o wielu rzeczach dowody, abymy o nich powtpiewa
mogli. Niedawno ju Alexander nieszczliwy, ów wzór

panujcych, przejeda przez Misk do Petersburga.

Chciej te mi bracie donie, co w Warszawie sycha,

czy prawda o Franciszku, co mówi o chytrym Frydrychu,

uszczcych Anglikach, przedajnych Moskalach, przez t
okazyj moesz pisa, eby za móg list odda panu

Kouchowskiemu który ten wiezie, udaj si do ksidza

Bielskiego, u którego p. Kouchowski bdzie ksiki
kupowa, wywiedz si, kiedy odjeda i bd askaw mnie

co napisa, listów bowiem na list ju dawno napisany

przez poczt nieodebraem, moe mój niedoszed, moe
te i twój przepad. ^ Zabawne dzi na wiecie rzeczy

si dziej — w Galicyi bieda musi by okropna, wszdzie

niebezpieczestwo tylko, moe nasz Ojciec Dobrodziej
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ze wszystkiemi zechce siedzi tym czasem (jeli to

wszystko jest prawd) w Warszawie, najlepiój by to

byo, i tego ycze by naleao.

Dzi nadchodz wita Boego Narodzenia. Zapewne

Bonaparte pospieszy do Wiednia aby dotrzyma sowa,

e o te czasy w Wiedniu bdzie. — Ale co nam po tj

polityce prónj (u nas gazet wcale niema). Zwyczaj

jednak skadania ycze jest pigkny, wic i ja tobie

wszelkiego szczcia ..... tylko e,

Niech na wieloci lat szczcie niezaley

Lecz ci ycz bd zdrów, czerstwy i wiey,
Bracie kochany! niech ci wszystko sprzyja

Niech Ci Parka wtek szczcia uwija.

Niech na koniec zwrócona Polska rodakowi,

Tw i nasz przed wiatem rado opowie.

Oto yczenia które powtórz odemnie i Marcelce —
Jasiowi i Marysi. — Bd zdrów.

J. Lelewel.

LIST XXIV.

Do Ojca,

Wilno, 18 Stycznia 1806 r.

Spodziewam si, e nim ten list dojdzie, p. Kou-
chowski ju bdzie w Warszawie i odda dawniejszy, przy

którym s doczone nasiona od Jundzia otrzymane. —
Staram si dopeni rozkazów Tatunia Dóbr. doniesie

niem, czyli niezabrako mi pienidzy. miao powiedzie

mog, e nie. Zostao bowiem jeszcze koo dziesiciu czer-

wonych zotych, które spodziewam si do dugo, chyba

jaki nieprzewidziany przypadek, przechowam.

Omielam si zasign rady Tatunia Dóbr. bez

którj nic czyni niechc. Niedawno utworzyo si

w Wilnie towarzystwo nauk w zamiarze, aby kady na

wzajem sobie pomagajc, pilnij pracowa. Do tego ja
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wcigoiony, mam woony ua siebie obowizek zaprosi

w imieniu tego towarzystwa na czonka honorowego

Woronicza i Bystrzyckiego Pijara ; drugiego mielej mog
l)rosi, ale co do pierwszego niewiem, jak si wzi.
Bdc teraz w Warszawie niemiaem sam i do niego.

Niebytno moje u niego nie tak zapomnieniu, jako

raczej niemiaoci przypisa naley, jake wic omieli

si pisa do niego ? Wszystko to jednak jest niczym.

Potrzeba, mistrzyni wszystkiego skoni mi atwo do

pisania, a pewny jestem e sów niezabraknie. Oto

tylko idzie, czy prosto do niego pisa, czy te na rce

Tatunia Dóbr., czy te moe na rce pana Jana Cieci-

szowskiego. Te trzy drogi na myl mi przyszy, niewiem

któr obra, racz wic Ojciec Dóbr. wesprze mi swoj

rad. O t miao prosz, jako ten który z najgbszym

respektem i uszanowaniem ma honor i t. d.

J. Lelewel.

LIST XXV.

Wilno, dnia 18 Stycznia 1806 r.

Bracie kochany

!

Z niecierpliwoci tak dugo oczekiwany list odebra-

em nakoniec, uieczekajc zatem powrotu JP Koucho-

wskiego, który zapewne ju w Warszawie stan i listy

odda, uiszczam si w obietnicy danej ci wzgldem

doniesienia historyi (e tak powiem) towarzystwa na-

szego i zamiarów jego. — Jeszcze roku przeszego

Twardowski akademik znany ju w Warszawie z mioci

i znajomoci matematyki, zebra kolegów w tej nauce

biegych i zoy towarzystwo fizyczno matematyczne.

Towarzystwo to pochwalone listem Czacldego pisanym

do tego Twardowskiego przybrao sobie byo za czon-

ka honorowego Narwoyna profesora w Uniwersytecie

matematyki, czonka tutejszej Akademii i towarzystwa
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Warszawskiego przyjació nauk jednego ze 12 czonków

cudzoziemskich towarzystwa Woskiego umiejtnoci

i Kanonika Zmudzkiego. Ten ustnie na sessyi za obra-

nie siebie dzikowa towarzystwu (wypisaem ci wszy-

stkie jego tytuy, eby widzia e Narwoyn mogc by
dumnym swojemi zaszczytami przyjmowa hod wdzi-

cznoci uczniów swoich). To towarzystwo utworzone

przy kocu przeszorocznrgo roku szkolnego, do czasu

przez wakacye rozwizanem zostao. (Prezesem jego

by Pilecki jeden z Akademików, biegy w matematyce)

tego roku jednak towarzystwo to niespieszyo si z ro-

zpoczciem swoich sessyi, dopiero niektóre okolicznoci

byy pobudk do znacznych odmian. Ledwie lekcye si

zaczy, niektórzy z Akademików zebrali si i zoyli

nowe towarzystwo moralne , obierajc sobie za tytu-

larnego prezesa Gródka profesora literatury greckiej

oraz dziekana oddziau nauk wyzwolonych i ksinego
przy ksinicy uniwersytetu, przytem korrespondeuta

towarzystwa królewskiego nauk w Getyndze, Prezesem

za aktualnym obrany Krzywoszewski akademik. Cae
to wprawdzie towarzystwo nie stao si bardzo sawne sw
nauk i jest prawie wzgardzone, to jednake dao po-

wód, e Twardov^ski gowa przeszorocziiego towarzy-

stwa pomyli o rozszerzeniu swojego. — Tym czasem

do Wilna przyjecha Pczkowski, a syszc o towarzy-

stwie Krzywoszewskiego powiada o tern, które by
z Lalewiczem na Wolskiego pensyi skada; podobao
sig to Mouiuszce, któremu si czsto powodzi w wier-

szach i z Pczkowskim zaczli tajemnie skada towa-

rzystwo nauk piknych, czyli wyzwolonych. Ja Moniu-

szki przyjaciel byem i jestem do wszystkich tajemnic

przypuszczony, ztd pisz ci o wszystkim z pewnoci,
mao kto bowiem jeszcze wie o tem. Towarzystwo to

nauk piknych ju si szczliwie z 8 czonków zoyo
w form zupenie republikask bez prezesa, (podobno

Listy J. Lelewela. Tom I. 4
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jednak bdzie z czasem uasze, bo maj niektórj eh dobrych

czoDków. Kiedy si to dzieje, Twardowski ju myla
o odmianach w towarzystwie fizyczno - matematycznym

umyli do nauki moralne i pikne, po Litewsku tak zwane,

przyczy. Mnie tedy uy do pomocy, chlubno mi to,

ale nieszczciem nie czuj si na e^iach! Musiaem

jednak przysta i z nim zaj si t odmian. Juemy
zaoyli fundamenta tego gmachu, który grozi zgub
Krzywoszewskiemu, — oto masz o nim.

Towarzystwo nasze nosi imi towarzystwa nauk

i umiejtnoci, skada si z 30 najwicj (to jednak nie-

prdzej bdzie a projektowane ju przyczenie towa-

rzystwo nauk piknych nieprz.yjdzie do skutku). Czon-

ków aktualnych, czonków honorowych bez liczby —
towarzyszów bez liku. — Korespondentów , czonków

i towarzyszów bez liczby. Prezesem ogólnym ma by
Mickiewicz dziekan oddziau nauk fizycznych i mate-

matycznych profesor fizyki, wysuony kanonik mudzki,

czowiek, który mocno formalnoci lubi, towarzystwo

nasze pod nim bdzie wiec dobrze ustalone i porzdne.

Czonkowie aktualni skadaj si z niektórych akade-

mików, do których przypuszczamy Szulca profesora

architektury w uniwersytecie, Chromiskiego Lublanina

profesora w szkoach historyi. Chodouiego kaznodziej

dzisiejszego w uniwersytecie, chcemy take wzi Go-

dlewskiego kaznodziej w szkoach, lecz ten ju podobno

zapany od towarzystwa nauk piknych. Wielebym

miejsca zaj, gdybym wszystkich czonków aktualnych

i pracujcych wyliczy . Pójd teraz do honorowych,

którym niby my czynic honor, sobie zaszczyt przynie

yczymy. Czonek honorowy inaczej nieraoe by obrany

jak tylko jednomylnoci, trudno zatem bdzie nim zo-

sta. Dotd ju ci s obrani: Husarzewski profesor

historyi powszechnj w uniwersytecie wysuony, Nar-

woyn, o którym wyej, Czacki, Szmuglewicz. O tych wiemy
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pewno ju e przyjm, a nadewszystko dwaj pierwsi,

którzy ju przyjli, Strojnowski rektor dzisiejszy, ksidz

Woronicz, ksidz Bystrzycki dobrze ci znani , ksidz

Jundzi profesor botaniki w uniwersytecie, czonek

Akademii Wileskiej i T. W. P. N. Poczobut do sawny

z astronomii, Molski który moe bdzie i czonkiem

aktualnym. Wtpi, eby ju wiele wicej nad tych

przybyo, zostaje nam dzisiaj tylko praca, nie te mae
dowody poszanowania ich nauk, które jeli przyjte

bd, zapewne towarzystwo nasze zawoa z Horacyuszem

Exegi monument u m aere etc. Pomylne dotd
skutki zasików naszych ka nam równie szczliw
przyszo rokowa.

Sesye nasze wkrótce rozpoczniemy i w tym roku

jeszcze jedna publiczna by musi, wszystko to jednak

w zupenem odbywa si uciszeniu i towarzystwo nauk

piknych bynajmniej o tem niewie, wyjwszy jednego

Moniuszk, któremu powiedziaem radzc si, czy mam
si czy z Twardowskim? czy nie? on jednak nie wie

o czonkach honorowych, o wikod naszej, bo gdyby

si dowiedzia, moeby uy tego sposobu u siebie,

a wtedy Woronicz mógby by niepewnym. Pczkowski

bowiem szczyci si wielk z nim znajomoci, a po-

stpujc mielszym od nas krokiem mógby dosta

zdobycz, w dustaniu której i o pierwszestwo ubiega

si naley. — Niechciej wic o tych czonkach nawet

i w konwikcie rozgadywa, bo ta nowinka cyrkulujc

mogaby si przypadkiem na zgub nasz do Wilna

wróci. Oto masz o towarzystwach, mógbym ci o Krzy-

woszewskim i tych naszych co wicej napisa, ale mi

si zdaje, e i tak nanudziom ci, ile e cay list na

prdce pisany nie loiczny w mylach ukad przedstawia.

Wszystkim JX Pijarom owiadcz atencye —
Rodzestwo serdecznie ciskaj, a konwiktorom znajomym

kaniaj. — Donie o Brenie, o adres do Mdrzeckiego,

. 4*
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prosz Ci. — Odosobniony od dawnych znajomych,

jednemi tylko listami mog z niemi rozmawia. Ale

czonków honorowych nieprdzej zaprosimy , a póki

aktualnych niezbierzeray.

Masz krótk wiadomo o towarzystwie. Prosz ci
teraz, eby móg od siebie jakim sposobem powiedzie

to ksidzu Bystrzyckiemu, i donie mi jak najspieszniój,

co na to powie, moesz mu i ten list pokaza i prze-

czyta (jeli bdzie w dobrym humorze) umylniem tak

pisa, eby go sam Bystrzycki widzia. O Woroniczu

dzi wzmiank czyni w licie do Ojca Dobrodzieja, czy-

by nieprosi o wsparcie p. Jana, który ma wiksz, za-

yo ; trzeba nam bowiem tych czonków prdzej ze-

bra, nim nasze towarzystwo na jaw wj^jdzie, bo wtedy,

jakem wspomnia, uprzedzaliby. Donie te wiele

bdzie kosztowa teorya jestestw i jeografia, ebym
móg zda Mackiewiczowi rzecz t z posanego czer-

wonego zotego. Piszesz o wielkiej biedzie w naszych

stronach, jednak z tego, co u nas sycha, zanosi si

na wiksz,. Trzeba cierpie spokojnie kiedy unikn
niemona. yczymy sobie jednak pokoju, a z nim wszel-

kich pomylnoci. Moe próna nadzieja.

Noc si rozpostara, ju pierwsza bije,

Ju wszystko upione, co tylko yje.

Ja jeden czuwam dla ciebie,

Lecz czuwam razem dla siebie.

Czuwam jeszcze, lecz wica ganie, wic cho w ciemnie

przyjmij dobranoc odemnie. —
Bd zdrów.

J. Lelewel.



— 53 —

LIST XXVII.

Do Ojca.

Le 25 Fevrier 1806.

Mon tres cher Pere!

J'ai recu dans cette semaine mon tres cher pere

deux lettres. Dans la premier vous m'eDgagez a ecrir

mes lettres dans la langue francaise. J'obei3 a votre

Yolonte, mais j'ai deja abaudonne Tetude de la gram-

maire, toute ma connaissence de cette langue peut se

reduire a la lecture. Vous ne devez donc mon tres

cher pere attendre des lettres purement francaises, mais

de lettres polonaises contes avec des mots francais.

Le temps qui est destine aux sciences est derobe pour

la langue. Pardonnez donc mon tres cher pere les

fautes qui par malheur sont repetóes trop souvant pour

qu'elles puissent s'appeler fautes. Vous serez surement

chagrine mon tres cher pere de Yoir tous vos efforts

perdus et moi je suis plonge dans une tristesse de ne

pouYoir Yous repondre a votre demande. Je Yeux pour-

tant satisfaire Yotre Yoloute quoique tous mes eiorts, je

sais bien, seront inutiles. Cest pourquoi j'ose deman-

der de me permettre d'ecrire quelques fois une partie de

mes lettres dans notre langue nationale et surtout lorsque

j'aurais besoin de yous parler mon tres cher pere sur

des attaires importantes. Si je Youdrais crire dans la

langue francaise peut-etre vous ne me comprendrez pas,

peut-etre je mettrais beaucoup des equiYoques et des

contresens et c'est pour cette raison je finirais le reste

de cette lettre dans la langue paternelle. Je crois, que

YOUS n'aurez point du chagrin de ce que je me suis

permis a crire aYec la langue polonaise en Yoyant dans

le meme temps les efforts de celui qui est aYec le plus
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profond respcct votre tres humble et tres obcissant

serviteur et fils

J. L e le w e 1.

Kontynuacya listu z dnia 25 Lutego 1806.

Podug rady Tatunia Dobrodzieja pisz list do P.

Jana proszc go o pomoc i rad wzgldem ujcia

X. Woronicza poczym dopiero napisz do niego samego

w nadziei, e otrzymamy od niego kilka sów z oznaj-

mieniem przyjcia ofiary.

Pisa Tatunio, ebym doniós o stancyi. Zerwa z go-

spodyni maby rzecz byo, tylko e ju podobno

wszystkie u kandydatów stancye zajte, ale mnie si tu

zdarza okoliczno daleko ze wzgldów ekonomicznych

pomylniejsza, której zapewne Tatunio Dobrodziej nie

bdzie iirzeciwny. Znajduje si tu v/ Wilnie akademik

Twardowski, ten chce mnie da stó i stancy do wakacyi

darmo, chce prócz tego zawie do Warszawy i nazad

odwie. Stoi u Pijarów. P. Szelutta znajc jego i mnie

z nim zapoznawszy, nie moe by temu przeciwny. Zdaje

si, e nic nie stoi na przeszkodzie do dogodzenia chci

Twardowskiego. Dwie jednak rzeczy wstrzymuj mnie

jeszcze. Pierwsza, e Twardowski ma matk, do którj

pisa, wprawdzie pewny jest pomylnój odpowiedzi, ale

jeszcze jj nie otrzyma. Druga, eby koledzy moi nie

mówili, e niemi gardz, niechcc dawniej si do nich

przenosi od P. Szelutty, gdy teraz do Pijarów si wy-

nosz. Trzebaby podobno uprztn te zawady, bo

z drugiej strony jaka przykro, dla tego, co chce takie

dobre wypeni, który ustawicznie mi powtarza: „ask
mi zrobisz jeli ze mn sta bdziesz." — Omiel si

zatym podobno zrobi t zamian, zawsze atoli za rad
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P, Szelutty i z wiadomoci zwierzchnoci, jeli tego ko-

nieczna wypadnie potrzeba, nim nawet otrzymam pozwo-

lenie Tatunia. Nieda bowiem zwóczy Twardowski, jeli

pomyln odpowied od matki odbierze.

J. Lelewel.

Dnia 25 Lutego 1806 r. z Wilna.

Bracie kochany!

Dzi jest ostatni wtorek, Pozwóle mi wic uy
tych ostatków z sob, pozwól abym do ciebie list pisa

i uciska ci. Nadto zapewne czstemi zgoszeniami

si mojerai naprzykrzam si tobie, lecz przebacz, odda-

lonemu od swoich ta jedna pociecha zostaje. Chciabym

prócz tego, eby wiedzia, co si u nas znaczniejszego

dzieje, i to drugi powód do czstego pisania. Niespo-

dziewaj si, eby tu znalaz porzdek, wiele bowiem

piszc niema czasu nad tern. pomyle, wic tylko powiem

ci naprzód o polityce, ale polityce, która si jedynie

naszój gubernii tyczy, potem o zabawach, a na kocu
o rzeczach uczonych. Ten bdzie porzdek, inne zapewne

nawet zdarzenia, na inny czas jeszcze odkadam, aby

ci zarazem nie znudzi i powoli tylko drczy.

Co do pierwszego. Wielk szkod poniosa

gubernia Wileska przez strat Brzostowskiego byego
marszaka swego. Za ycia jego rónie o nim mówili

ju le ju dobrze, dzi go powszechnie auj i wielbi.

Umia bowiem Brzostowski zasania obywateli od nie

chtnych zawsze Litwie Rosyanów; umia si oprze

i zsadzi gubernatora ckowa (com ci ju wyej nie-

gdy pisa), umia nawet od dwóch lat w senacie posta-

nowiony podatek odwróci, który dzi dopiero przychodzi

do skutku. Ma nagrod za prace swoje, nie oglda jój
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w prawdzie, ale jest szczliwszy od tych, którzy opy-
wajc w cigu ycia w wietnoci swojj, najczciej

gasn po mierci.

Co do drugiego. Lubo si na adnych zaba-

wach nie znajduj i unikam prawie wszelkich okoli-

cznoci, któreby mnie do nich cigny, a które (niewiem

dla czego) ustawicznie si do mnie cisn, mog jednak

co powiedzie o nich. Mao mnie one obchodz, co

dzie jednak syszc, co dzie si co w uchu zostanie.

Co do teatru nastpia tu maa odmianka, lecz wielce

poyteczna. Morawska przedaa wszystkie ubiory i zoya
entrepreaerstwo w rce I^aziskiego, który dawniej by
w Misku. Zyskao pod nim Wilno, lepsze dekoracye

i porzdniejsze utrzymanie aktorów. Pisaem ci roku

przeszego, e w Wilnie jest kasyno, reduta, redutki,

wieczoreczki itd. wszystko to i dzi si znajduje w innym

nieco tylko porzdku. Miihlerówna bywsza dzi Lisa-

niewiczowa, porzucia utrzymanie redut, a jej miejsce

zaja Frobenowa. Przykrz sobie jednak z t ostatni

e daleko. Daleko ta jest, jak n. p. w Warszawie ze

starego miasta do Franciszkanów, co w Wilnie ju jest

za miastem. Lisaniewiczowa jednak nie przestaa bawi
powszechno. Dawne kasyno bowiem rozerwao si

na dwa, z tych jedna cz zostaa przy Fityngofowej,

druga przeniosa si do Lisaniewiczowej, odtd emulacya

midzy dwoma kasynami. Mnogo staa si zalet,

kopami biletów przez róne rce przechodzi, kady moe
dosta byle tylko powiedzia, e chce mie. Ztd co

dawnij na kasynie dobierane przez kasynistów znajdo-

way si osoby, to dzi nadto zpospoliciae bilety chodz
po rkach kobiet nawet, jak zowi z publicznego kla-

sztoru. Jak to ludzie z jednego extremum wpadaj do

drugiego. Zabawa jednak na obu kasynach jest pikna,

maski czste. — Zdarzyo si, e na jednem kasynie

wesza maska wyobraajca bab niosc inn bab na
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grzbiecie w koszu. Podobaa si ta mieszno wszy-

stkim, podobaa si i gubernatorowi tak dalece, e za-

woa: A jebiona matuszka, jaka przekrasna. Pierwsze

dwa wyrazy dotd s do pospolitem przysowiem

u Rosyanów, mniej one wprawdzie do listu przystoj,

tylko e oznaczaj dobrze owiecenie i polor. Przyby

te tu ca zapusty Jarosaw Potocki, syn nieszczsnego

Szczsnego. Nie zacz jednak naprawia sawy ojca,

pierwsza bowiem sprawa jego bya smucenie si, e 45,000

czerwonych zotych przychodu nie ma na co obróci,

wic wyda na 700 osób bal maskowy. Naoy na niego

jak powiadaj 2800 czerwonych, litowaa si nad nim

powszechno, ale z zabawy cieszya. Je, pi, podosta-

tkiem, z 700 jednak osób maskarada zakoczya si na

400, wielu bowiem dla nadto licznie rozdanych biletów

wstrzymali si i nie byli. Po balu ci co na nim byli,

nie aowali, a ci co nie byli nie aowali. By jednak

wspaniay. O redutach, redutkach, wieczorekach ju ci

wicej nie powiem, bo mia z przeszego roku o nich

wyobraenie.

Co do trzeciego. Jak ju wiesz, przeszoroczne

fizyczno-matematyczne towarzystwo zebrao si, pomno-

one uiektóremi czonkami z oddziau nauk moralnych

i wyzwolonych, i wyznaczyo komitet na odnowienie i uo-

enie ustaw: Twardowski, Pilecki i ja bylimy na to wy-

znaczeni. Pierwszy poda projekt tej zmiany. Projekt

ten przetrzsnlimy, poodmieniali i ja podug tych

odmian musiaem uoy ich porzdek, który przyjty od

komitetu by na innem towarzystwa posiedzeniu przed-

stawiony, i jednomylnie na niego zgodzono si. Zaraz

potem kreskowalimy na prezesa i t. d.

Przyczam ci tu ustawy towarzystwa, nie s one

zapewne dostateczne na opisanie okolicznoci, które mog
zachodzi i odmiany potrzebuj, ale s krótkim rysem

obowizków towarzystwa, reszta jest zostawiona gorli-
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woci czonków. Wszyscy czonkowie i towarzysze pod-

legaj im, jedni tylko honorowi od tego s wyjci,

adn prac i adnera daniem od towarzystwa, które

sobie za szczcie poczytuje, kiedy jego hod powaania

zostaje przyjty, nie obarczeni. Caem yczeniem naszem

jest, aby obrany czonek honorowy raczy da zna, e
przyjmuje ofiar. Próno zatem, jak mnie piszesz bracie

WJMksidz Bystrzycki troszczy si z pismem. Wielkie-

by zapewne nas w tym szczcie spotkao, gdyby raczy

cho zjeden rozdzia fizyki nowo wyj majcej towa-

rzystwu przedstawi. Nie miemy tak daleko si posun,

mamy jednak nadziej, e saby dowód poszanowania,

który towarzystwo przez rce moje bdzie miao honor

przesa WJMksidzu Bystrzyckiemu, odrzuconym nie

bdzie. Na teme bowiem posiedzeniu, na którem ustawy

przyjte i podpisane, wybrano czonków honorowych,

z których aden dotd ofiary nie odrzuci, czonków nie-

których aktualnych i korespondentów, potem Twardowski

jako sekretarz przeszlorocznego matematycznego towa-

rzystwa zoy przesane na jego rce towarzystwu dzieko

P. skiego, wydane w Krakowie (szkoda naprzód e po

niemiecku). Posiedzenie nastpne odbdzie si w t
niedziel, co na nim bdzie nie opuszcz ci donie, to

tylko zawczasu ci pisz, e ksidz Hussarzewski ju da
nam, to jest: Twardowskiemu i mnie, tomaczenie sztuki

mylenia Kondyliaka ze swerai uwagami, i cz prze-

tomaczon sztuki de Raisonuer. Jakokolwiek s
niektóre wyrazy nadto po starowiecku uywane (a dla

odmiany których da towarzystwu) styl jego jest bardzo

miy. Na przyszy rok z towarzystwa naszego wyjdzie

kilka dzieek, midzy któremi bd te drukowane i ro-

czniki, nie w tym jednak sposobie jak Warszawskie, nie

bdzie w nich dziea tak wielkiego, jak zabytki staro-

ytnoci rzymskich. Dziwi mnie mocno, jak mona
umieci to w rocznikach? Dziwi mnie take, za co czwarte
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publiczne posiedzenie opuszczone? i za co roczniki kocz.^

si na samych tylko posiedzeniach publicznych?... Ale

tu nie miejsce podobnych uwag.

Pisae bracie, e u was sycha o towarzystwie,

w które Czacki wchodzi; jest ono wprawdzie, ale zo-

one ze znacznj liczby próniaków, stoi dzi rozchwiane.

Zebrao si ono dla pisania Dziennika Wileskiego, ale

jak mona acno postrzedz sami tylko niadecki i Jun-

dzi do niego najwicj pracuj, a wszyscy równo poy-

tkiem i saw si (Iziel. Przykrzy si nakoniec ludziom

siedzie nad samemi drobnostkami, tak si stao i ze

niadeckim i z Jundziem. Porzucili to towarzystwo

nalec do niego tylko do koca roku wychodzenia

Dziennika, reszta pozostaa, a nadewszystko Kossakowski

turbuje si o dalszo, myli zatem uda si o pomoc

do ras; owiadczy si, e yczy sobie mie kart wst-

pn na nastpne posiedzenie. Lepiejby jednak zrobi,

eby zamysu swego zaniecha, bo nic nie wskóra. My
za mykmy san.i na przyszy rok Dziennik utrzymywa,

nie proszc pomocy pana Kossakowskiego. Teraz ju
towarzystwo nasze nie jest tajemnic i caemu Wilnu

przynajmniej znajome. Kocz ju, bo pojiielec zapasem.

Mimo tego, e popielec zapasom, jednak jeszcze

pisz, a naprzód na niektóre kawaki ci odpisz: Pcz-
kowski przybywszy tu do W'ilna uywa do dugo swej

chway, e z Warszawy, i wielu omami, dzi jednak

nie wiem, dla czego to upado, i to jest przyczyn, e
projekt poczenia towarzystwa Moniuszki, którego on

jest czonkiem, z naszem bez powrotu upad. Dla tego

dobrych czonków od tamtego towarzystwa powoli od-

rywamy, ju Borowski dobty poeta i Godlewski niegdy

pijar dzi wiecki ksidz, tómacz wierszem Tankreda

i kaznodzieja w gimnazyum Wileskiem s do nas wci-

gnieni. Dzikuj ci za adres do Pana Józefa i inne do-

niesienia tak ciekawe. Pan Szejutta take ci kaza po-
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dzikowa za, yczenia Konstantego, któregomy dotd
nie obchodzili, bo zawsze si wymyka z pod uwagi naszej.

Musz ci jeszcze donie o towarzystwie moralnem,

e kiedy si kwarta zakoczy urzdowania na prezy-

denctwie K^rzywoszewskiego, nastpi po nim Odakowski,

który naprawi opini towarzystwa przez posiedzenie pu-

bliczne. Grodek jako podpora tego towarzystwa naprzód

czyta, dzikujc za wzicie siebie do pomocy, szkoda

tylko e nieco torem pedagogicznym. Po nim Oda-
kowski jako prezydent, wymieni, którzy i co czyta maj,

poczem sam zaraz czyta o edukacyi dzieci i modzi,

zbiór do porzdny rónych piknych uwag. Czyta

potym Krzywoszewski exprezydent, o potrzebach przy-

rodzonych; szkoda, e nadto si trzyma i usilnie wypi-

sywa z prawa przyrodzonego ksidza Strojnowskiego.

Po nim czyta Marcinowski o gramatyce rzecz wcale

piknie uoon i napisan, mio sucha go byo, na-

koniec czytao trzech jeszcze czonków wiersze swoje,

wszystkie równe co do dobroci, midzy zemi jednak

liczy si nie mogce. Przytomni byli na tem posie-

dzeniu: sekretarz akademii, dyrektoi- szkó guberni Wi-

leskiej i niektórzy akademicy. Tym saw swoje towa-

rzystwo to podnioso.

Od nas jutro wysyamy listy do prezydenta Mickie-

wicza, który si na czas z Wilna oddali, i do Czackiego,

aby zosta czonkiem, o pomylnym skutku ju w pewno-

ci jestemy, ksigi wszystkie do towarzystwa potrzebne

ju porobione, ksiga, w któr maj by ustawy popi-

sane, kosztuje do 5 czerwonych zotych.

Ale ju dobranoc bracie kochany.

Czsto tak do ciebie list zakoczany

Tu za smutne si dzwony odzywaj,

Od godziny po Wilnie rozlegaj.
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Koniec zapust ogaszaj

I mode poche przeraaj.

A ja o tobie w zamyle

I nikczemno wiata kryl,

Mie gardz nim jednak, dobre zabawy.

Lepsza spokojno, dobry zgiek i wrzawy.

Ot me godziny szczliwe,

I jak Wybicki bdliwe.

Wybicki pisa bowiem Moje godziny szczliwe,

szkoda, e czsto bez zwizku i porzdku pisane, a zawsze

bez pewuego zamiaru, jednak ja

Ciesz si z Wybickim wszdzie.

e coraz to lepiej bdzie.

Nie dawno jest lepiej czytaem, cz ta dzieka

Wybickiego, jest jedna ledwie nie z najlepszych.

Ju kocz dzwoni, ju gos dzwona niknie, dobranoc.

Rodzestwo serdecznie uciskaj, wszystkim ksiom
Pijarom zó powinne atencye, konwiktorom znajomym

kaniaj i kaniaj.

Bd zdrów

J. Lelewel.

LIST XXVIIL

Do Ojca.

Le 9 April 1806.

Mon tres clier Pere!

Cest la seconde lettre que je vous ecris en francais,

mais ce n'est pas la seconde dans lauelle j'ai Tnonneur

de Yous remettre mon tres cher pere a Toccasion de la

fet de póque les souiaites sinceres toujoais renouvelles
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dans mon coeur. Vous savez mon cher pere, que je ne

peut pas omettre aucuue occasion qiii se prsente pour

vous rendre mes devoirs, en vous ecrivant des mots

faibles qui assurement ne sont pas en ótat d'exprimer

rattacheinent le plus parfait et le respect que j'ai pour

vous, lesuelles me font souhaiter le plus ardemment

a vous mon chere pere la dure la plus lougue de vos

jours dans une parfaite sant er dans Fentier accomplisse-

ment de vos voeux. Voila des faibles expressions dont

j'ai rhonneur de vous apporter dont le motif ne fut pas

Topinion et Thabitude, mais les vrais souhaits, dont

Yous aurez la bonte de recevoir de celu i qui est avec

le plus grand respect — votre

J. Lelewel.

K-ontynuacya 9 Kwietnia 1806.

Do tych ycze niech mi wolno bdzie doczy
yczenia babuni i mamuni Dobrodziejki i te wyrazy

wdzicznoci za ich dobrodziejstwa, które stoj, mi zawsze

w pamici.

W ostatnim licie pisaem do Tatunia Dobrodzieja

o obrotach w jakich si znajdowaem wzgldem stancyi.

Twardowski chcia koniecznie to do skutku doprowadzi

i otrzyma od matki pozwolenie. Byem ju przyciniony

niejako nie czyni w tym adnj trudnoci, których a
nadto znajdowaem, niechcc si innym narazi, ale na-

koniec ten jego projekt wzi zwrot inny. X. rektor

nie chcia na to zezwoli. Twardowski musia wszystko

porzuci, ja spokojny zosta. Jednake mi czyni jedn
grzeczno i powtarza mnie czyli niby uczy matematyki

w caej swj obszernoci, na co kadego dnia godzina

jest przeznaczona. Midzy kandydatami stancyi niema.
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P. ycki chcia dla mnie wyrugowa jednego, alem mu

wyperswadowa, eby z mojej przyczyny nikomu przy-

kroci nie czyni. Po wakacyacli zatyra bd móg si

do nicli przyczy.

Zapomniaem w ostatnim licie odpowiedzie na py-

tanie Tatunia czy pisaem do JX. biskupa z powinszo-

waniem na Boe Narodzenie — pisaem — pisaem

i odpis z koend odebraem, za co nie ucliybiem po-

dzikowa. Zreszt wszystko idzie dobrze i dzisiaj nawet

jest ostatni dzie do nudnych rekoUekcyi.

P. Szelutta kaza zoy swoje yczenia i przesea

winne attencye.

J. Lelewel.

LIST XXIX.

Wilno, dnia 9 Kwietnia 1806 r.

Bracie kochany!

Z niecierpliwoci dugo wygldaem twego odpisu,

lecz wnet nadchodzce wita, a u nas podug aci-

skiego, moe ju przesze, ziiaglily mi do pisania. Na-

przód wic wiuieuem ci dotrzyma obietnicy. Znajduje

si tu w Wilnie Sobolewski, czowiek nie mody i majcy

wiele wiadomoci, posiadajcy kilka jzyków, ale ubogi

i z uczenia po miecie yjcy. Gdyby jeszcze yjc
z . lekcyi, które daje, swój zarobek na siebie obróci, po-

rzdnieby si utrzymywa, ale on woli innych wesprze,

sobie skpic, ztd w do obdartych chodzi sukniach

koo siebie opuszczony, mao dbay, wesó, lecz e
w biedzie czsto ulegnie mocniejszemu napojowi. Nie

bierz tego za obmow jego, chc ci pi zez to lepij go

tylko wyobrazi. Ten poczciwy czowiek zagorzay....
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w czasie wojny nadto miay, czsto móg si narazi.

Poszed raz na teatr i przeciw zwyczajowi, który guber-

nator wprowadzi, a któremu \Yilno przecie ulego,

nakry przed zaczciem si sztuki gow. Postrzeg to

Horodniczy, czyli przeoony nad policy, zacz go stro-

fowa i pogrozi mu. Sobolewski miao odpar, e nie-

wiedzia o tym zwyczaju, e go gowa boli i e na groby

ma kij w rku. Obraony tem Horodniczy przedstawi

go gubernatorowi na parterze bdcemu. Gubernator

pyta go, coby by za jeden i co robi? Sobolewski na

to, e uczy modych, aby nie byli durniami. Dalj guber-

nator pyta, czy naley do Akademii i bierze co od niej?

Sobolewski znowu: e nie, a ze skarbu jego imperato-

rowej Moci ani kopiejki nie bierze; gniewao to guber-

natora, zacz go po moskiewsku, azatem sowami nie-

przyjemnerai aja. Przytomny Sobolewski wydobywa

puliares z kieszeni i mówi : zaraz, zaraz Moci guberna-

torze, mów JMo powoli, bo to co bardzo rozumnego,

musz sobie zanotowa. W wiksz na to wpad zo,
jak miarkowa moesz, gubernator, wic Sobolewskiego

do kozy, nie doszed jednak do niej, da 40 groszy i pu-

szczono go, bo ubogi wicej da nie móg. Wkrótce

jednak potem zrzuci swój paszcz odarty, przyodzia si

w upan karmazynowy, na niego wdzia szpencer bury,

który, jak dzi powiada, po . p. zmarym patrz dosta

i przepasa si szerokim pasem skurzanuym. Lecz na

tym nie dosy, wygoli jeszcze gow, która dzi kiedy

mu ju gada zakazano, jest barometrem politycznym,

jeli golenie jej bdzie szo w gór, dobry znak, pomy-

lna pogoda, jeli na dó, smutna sota. Dotd jeszcze

postpuje w gór. Oto masz krótki rys tego dziwnego,

cnotliwego Sobolewskiego.

Do zabaw, o których ci donosiem, trzeba jeszcze

dooy piewania Frankowej, ouy Franka modego, ta

i w czasie postu trzy razy piewaa, najczcij dla ubo-
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gich. Zdarzyo mi si pójd na ostatnie to piewanie,

muzyk, zdao mi si, e znalazem tak, jak j chwa-

lono, wyborn, ale z pochwa piewania Frankowj co
wicj oczekiwaem, jednak mog si myli. Cay czas

muzyk dyrygowa Eimenereich przybyy Niemiec z Ba-

waryi, i wybornie umia kierowa, przy kocu piewa
z Frankow.

Czwarty dzie temu to jest w sobot przed tutejsz

kwietnia niedziel, byo w akademii powszechne posie-

dzenie na obranie Symonowicza profesorem. Posiedzenia

te powinnyby byd tajemne, ale có si ukryje przed

uczniami uniwersytetu, i to te zakryte przebyd nie

mogo.

Prozór rektor pracow^a nad obraniem mineraloga,

wymusi 11 gosów, 5 byo przeciwnych, 9 nie chciao

wetowa, i manifestowali oni, a 3 wyszo z posiedzenia.

Symouowicz ogoszony przez rektora profesorem, ale

czy na dugo ? . . . Posiedzenie to byo dosy burzliwe,

ale go w nieco lepszych szczegóach, jeli kiedy bdzie

mona, ustnie opowiem, wiele rzeczy nie wypadaoby

pisa, chocia nic zego niema.

Rzucajc jednak akademi, przypominaj mi si re-

kolekcye, dzi ju dzie ostatni. Dosy s nudne, jednak

ksidz Ignatowicz misionarz piknie mawia, wczoraj

krzycza na zbrodnie ksiy. Wszyscy zaraz powiedzieli:

„prawdziwy ucze Hussarzewskiego." Przychodz mi

tu na myl sowa biskupa Pilchowskiego na Hussarze-

wskiego: „zy to ptaszek, co swe gniazdo szarpie" i Pil-

chowski wic by uprzedzony. Ale ju dosy i o tem,

idmy do siebie.

Przyrzekem ci opisywa sprawy towarzystwa na-

szego, nic ono zego nie robi, nic te tai nie ma potrzeby.

Odprawio si w lutym posiedzenie, na którem

podug zwyczaju sekretarze donieli o niektórych dzie-

ach lub wynalazkach, potem Twardowski zoy pismo

Listy J. Lelewela. Tora L 5
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o biegu jednostajnym, Hoyski wiersz z do mizernego

orygmau, Wielki Sobieski.

Oprócz innych jeszcze drobnostek na tem posiedze-

niu, obralimy drugim prezydentem Godlewskiego i czy-

talimy list przeliczny Hussarzewskiego, który do towa-

rzystwa naszego z podzikowaniem, e zosta czonkiem

honorowym, pisa. Inni za obrani czonkowie honorowi

na styczniowem posiedzeniu jeszcze o tem nie wiedz.

We trzy tygodnie potem 23 marca odbyo sig inne po-

siedzenie, na tem naprzód Godlewski czyta podziko-

wanie, e zosta obrany wiceprezydentem, tu piknie

wyoy zamiar towarzystwa i obieca na nastpne po-

siedzenie, to jest: w przyszy wtorek witeczny 15 kwie-

tnia 1806 r. zoy towarzystwu tomaczenie Tebajdy

i dwie satyry Boileau. Po nim czytali doniesienia sekre-

tarze, po nich Twardowski zoy swe pismo o Logary-

tmach i sposobie, jakim doszed do wynalazku, który

potym znalaz u innych matematyków, na koniec i ja

podaem pisemko historyczne: Ostatnie Scytów do Skan-

dynawii przybycie. Na nastpnem posiedzeniu jeszcze

zo o Zabytkach runickich, i to bdzie moja tegoroczna

praca. Inni si take zawzili do pisania, i ju powoli

lkamy si, eby posiedzenia nasze nie byway nadto

dugie, bo i to ostatnie przeszo dwie godziny trwao.

Nasz prezes Mickiewicz ju przyjecha i listu, któ-

rymy pisali, nie odebra, a z oznajmieniem urzdowem

do opieszali jestemy.

Czasby to by ju myle o jedzie do Warszawy,

w której yczybym sobie by tych wakacyi, ale jeszcze

nie miem szuka sposobnoci jechania, bo mnie w tm
trzyma pewna obawa, któr, w licie nastpnym do Ojca

Dobrodzieja wyjawi, bdzie si o ni pewno ojciec

gniewa, mam jednak nadziej, e zechce si uatwi
i na prob moj przysta.
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Ale zapewne wkrótce napisz przez twoje rce

list urzdowny do Bystrzyckiego, zapraszajc na czonka

honorowego, czekam tylko wiadomoci ostatnij od ciebie.

Popisaem ci podug zwyczaju tyle bredni, które

e ci znudz, nic pewniejszego, ale masz szczcie,

e nieraam wicej czasu, boby tego wicej byo. Gdy-

bym nawet niemia co pisa, tobym o pogodzie pisa,

aby przecie co napisa i wiartk oboy.
Rodzestwo ciskam serdecznie. Zdaje mi si, e

ju niemam co pisa, ale pewno wielem rzeczy zapomnia.

Bd zdrów.

J. Lelewel.

LIST XXX.

Do Ojca.

27 Avril 1806.

Mon tres cher Pere!

Dans cette lettre, que je vous ecri je Youdrais vous

prier pardon de ne m' avoir pas accompli dans ma pro-

raesse. Vous vous souvenez assurment mon cher pere

ce que je vous ai ecri dans une des lettres precedantes

et que j'ai fis plusieurs extraits de Thistorie naturelle.

Pardonnez moi maintenant mon cher pere. Occupe de

plusieurs traveaux plus pressants je me suis neglig dans

mon devoir, mais je veux de nouveau reparer et satis-

faire les omissions et j'ai Thonneur de vous remettre

quelques extraits curieux non seulement de Thistoire

naturelle mais meme des autres objeis. Quoique ce sont

de faibles marqups de reconaissence, dont votre bont
et vos graces exigent pour ainsi dire de moi, ayez la
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bont cher pere d'acepter ce petit horamage, ne le rejet

point de celui qui est avec le plus profond respect etc.

J. Lelewel.

LIST XXXL

(Kontynuacya), 27 Kwietnia 1806 r.

Daruje Tatunio Dóbr. e robic projekta, mam
prosi, aby chcia dawne moje danie uskuteczni.

Projekt mi urós, aby, jeli mi si zdarzy okoliczno

bycia w Warszawie
,

pojecha z kocem wakacyi

z bratem do X biskupa do ucka, skdbymy si roz-

j achali. Jakokolwiek si ten projekt Tatuniowi bdzie

wydawa, nie bd mia chwyta adnj okolicznoci

jechania do Warszawy, jeli Tatunio niebdzie askaw

mi da obietnic, o któr jeszcze roku przeszego pro-

siem, e nie bdzie oy aa potrzeby moje; widz bo-

wiem, e mog si z pozostaoci oporzdzi, a tu w Wilnie

na przyszy rok oprócz stou i praczki, chyba na jak
ksik bd pienidzy potrzebowa, które zdaje mi si

wystarcz z reszty tysica zotych. Ponawiam zatym

usilne proby moje, aby Tatunio niechcia na próno

expensowa. Za najszczliwszego si poczytam, jeli

proby moje bdzie raczy uskuteczni, a zaspokojny, e
mnij w domu si naprzykrz, staranniej bd szuka

sposobnoci do jazdy. Jeszcze mam Tatunia prosi, aby

raczy uwiadomi, gdzie przebywa teraz ksidz Hoowczyc,

o co mnie jeden z akademików pyta i prosi, abym si

móg wywiedzi.

J. Lelewel.
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LIST xxxn.

Do Brata.

Dnia 27 Kwietnia 1806 r.

Nadto zapewne czsto naprzykrzam ci si listami,

ju si lkam, eby po skoczeniu listu mego niepo-

wiedzia z Horacyuszem:

Sic me servavit Apollo (L. 1. Satir IX). —
Byby ze mnie prawdziwie garrulus, tylko e mnie

jeszcze tak nieporywaj jak tamtego, wic ci nieporzuc.

Non faciam, ille. — Tylko e i sam widzisz, e listy

moje nie s próne zupenie, co znajdziesz w nich.

Niemam ci nic donie, coby byo godnego zastano-

wienia, azatem wol raczej zamilcze, dae tu prze-

strók mojej gadatliwoci, ja temi sowami
ale si niegniewaj, niemog da od ciebie tyle pisania,

bo wiem jak musisz by zatrudniony. Wracajc jednak

do swego, widzisz e i teraniejszy list nie jest nic nie-

znaczcy. Prosto do ciebie zaadresowaem (z czego

moe nie bdziesz kontent), eby odda list ksidzu

Bystrzyckiemu. Nie miaem go zawczasu o to na-

pastowa, czekaem póki towarzystwo nasze nie bdzie

mogo jakiemikolwiek pracami zastawi si. Dzi kiedy

ju archiwa nasze znaczenie zgrubiay, mielej ju
czego da mona. Troszcz si jednak mocno, eby
ksidz Bystrzycki niechcia zawied nadzieje nasze,

jeszczemy tego przypadku niemieli. Ale ci dalsz

towarzystwa historj powiem.

Jak wiesz miao by posiedzenie zwyczajne we

wtorek witeczny, jednak na danie wielu czonków
zostao odoone do niedzieli na dzie 20 kwietnia,

w który si rozpoczo o 3 godzinie, i pó trzeciej go-

dziny blisko cigno. Naprzód prezydent drugi (bo

pierwszy przez lenistwo rzdu jeszcze niezaproszony, to

jednak dzi ju nastpi) zoy swoje tomaczenie
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Tebajdy i Satyry — po nim czyta Dobrowolski, wielki

metafizyk, tylko gowa mocno Kantem zawrócona, wcale

pikn, rozpraw o prawdzie, koniec jej ma przynie

na nastpne posiedzenie. Po nim Radomina, obrany

czonkiem aktualnym, czyta uwagi swoje nad ustawami

towarzystwa, które nieco do przestróg si zbliaj, nie-

najmilj to wielu przyjo, ile e przeciw samym usta-

wom postpi, które wyranie zabraniaj na posiedzeniach

zwyczajnych roztrzsa organizacy towarzystwa, na co

s, posiedzenia rzdowe i nadzwyczajne, jednak grzecznie

pismo jego oddano rzdowi. Uwag tych Rudominy jest

cztery wiartki, ja na nie odpisa na czterech pó arku-

szkach i dzi rzdowi oddam, niewiem, czyje si utrzy-

ma. Rudomina chce, eby liczb czonków pomnoy, na

to zgoda; chce przyj do towarzystwa wiadomych nauk

medycznych, to bez niego miao nastpi; chce, aby po-

siedzenia byy krótsze i materye czytane na nich roz-

gatunkowane, na to niezgoda — i niewiem, kto si na

to zgodzi, takie s okolicznoci. Po Rudominie czyta

Nieawicki raport o dziele skiego, który, jak wiesz,

przysa do naszego towarzystwa swe przed 4 laty

w Krakowie wydane po niemiecku dzieko matematyczne.

Po nim Abamowicz czyta raport o logarytmach Twar-

dowskiego, gdzie pochway mu odda. Po nim Pilecki

czyta take raport o dwu maych pisemkach yda mate-

matyka, który dzi do Berlina poszed, a który je towa-

rzystwu zoy. Wytknito mu tylko grzecznie, e
z dzie bez omyki rzecz przepisa. Potem Borowski

czyta pie Selmy Osiana, tomaczenie z niemieckiego,

wiersz wcale pikny, ale bardzo od Krasickiego róny;

ztd si pokazuje, jak si ten wierszopis od Osiana od-

dali. Potem czyta Hoyski pocztek tomaczenia

wierszem Katyliny, tragedyi angielskiej
,

gdzie zaraz

w 1 scenie cie SylU na teatrze si ukazuje, nie jest

to gust od wikszj czci Polaków przyjty. Nakoniec
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czyta Twardowski pikne pismo o Archimedesie. To

jest cae posiedzenie. Dzi si zbiera rzd i wkrótce

bdziem mieli posiedzenie nadzwyczajne, na którem oprócz

roztrzsania uwag Rudominy, bdzie obierany nowy

rzd.

Przed kilku dniami ksidz Jundzi, profesor bota-

niki, czonek towarzystwa W. P. N. odda nam do towa-

rzystwa krytyk dziea Symonowicza, o którego oborze

na profesur juzem ci namieni. Ta krytyka bdzie na

nastpne posiedzenie towarzystwu zoona ; oto s nasze

wiadomoci. Teraz tylko odpowiedzi Czackiego czekamy.

Pisaem ci o Sobolewskiego barometrze politycznym.

Ten dziwny czowiek niedawno w nowym by przypadku.

U nas wszystko tchnie wojn, a wojn podobno na

wszystkie strony ; wojsko czsto przez Wilno ku pó-

nocy cignie. Kiedy cz jedna konnicy wchodzia do

miasta, Sobolewski w stroju swoim i z kijem wybieg

przeciw nim, a wstrzymawszy konia oficerskiego, krzyczy.

„Co, wy (za pozwoleniem) durnie, wycie chodzili si

bi z 200000 francuzów, a wy mnie jednego niemoecie"

i zacz si kijem mierzy. Cae wojsko stano jak

wryte, na szczcie dziesitnik przechodzi i wzi go

do kozy, z tamtd na zajutrz zosta przeniesiony do

czubków, gdzie czsto od akademików miewa wizyty,

a wysiedziawszy cae dwa dni, wypuszczony. Na przy-

witanie si z wolnoci uraczy si biedak i przyszed

na lekcy niadeckiego chemii, dugo sta za nim, po-

tem go jednak zaproszono na stoek. Przysza ochota

przewróci go, kilka razy wstrzymaem upadek jego, ale

nakoniec, wysunli mu stoek i mój Sobolewski na

rodek sali chemicznej podczas lekcyi, jak dugi, si wy-

cign, ztd miech powszechny. Sniadecki dobrze nam

pomóg do tego, i takie to z nim zabawy. Ksiom
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Pijarom powinne attencye zasyam, wszystkich dawnych

kolegów ciskam — rodzestwo cauj.

Bd zdrów

J. Lelewel.

LIST XXXIIL

Do Brata.
Wilno, dnia 29 Kwietnia 1806 r.

Bracie kochany!

Dziwisz si zapewne, e tak dawno adnj z Wilna

niemasz wiadomoci., lecz przyczyny tego atwo doj
moesz, czsto nadzieja dugo nas uwodzi. Pisae
w jednym z listów, czym ci niezabra koldy na rok

1800. „Bajki o sowach" lecz tego roku, ile wiem, nic

bez wiedzy twojj niebraem, a koldy, niepamitam,

abym widzia.

U nas wszystko spokojnie, ale wszystko biedno.

Nigdy po*dobno Litwa ciszych okolicznoci niedowiad-

czaa, nader smutny jest jj stan.

Wiadomo enienia si Moroza mocno nas zadzi-

wia, moe p. Szelutta pomyli o tym, kiedy ma taki

przykad.

Jan niadecki obj ju rzdy rektorskie i bardzo

jest czynny, ale razem mocno zmartwiony. Brat jego

Jdrzj chemik, dotd wyglda na tamten wiat. —
Dzi ma by termin, albo zmiany jego ycia, albo utrzy-

manie si przy doczesnym, niewiem, jak si dzi ma,

wczoraj by dosy dobrze, jak ju od dni kilku. Da-

wnij jednak lea bez zmysów przez dni pi, nic nie-

pic nie jedzc. Pierwszy sen jego 7 godzinny i od-

zyskanie suchu i przytomnoci cae Wilno ucieszyo,

ale dotd nietrwale.
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Pisz, jak uwaasz, list do Pileckiego. Niewiem, czy

yje. Brat jego powinienby si domyle i da o tern

wiadomo. — To masz adres do niego.

A Monsieur, Monsieur Pilecki p. owicz, czyc,
w Gorzewie, przyszli] mu list i przypisz, jaki adres ma
uczyni do ciebie, list odpisany jak najprdzej mnie bez

koperty w swoim licie nadelesz.

Mam zapewne wiele jeszcze do pisania, ale to

jeszcze na inny czas odkadam. Dzi tylko chc ci

i rodzestwo uciska.

Chciej te napisa co si dalj z Marcelk. stao,

czy ju w Puawach?

W Wilnie od niepamici tak wielka woda, na Wilii

wielkie szkody poczynia.

Rozumiesz zapewne, bracie , e ju koniec na

tym, oj nie — naprzód ci prosz, eby powiedzia

ksidzu Bystrzyckiemu, albo te i list mu pokaza, co

si w towarzystwie naszem dzieje. Dobrze si

stao, e p. Adam stranika wytuk, zapewne to by
gruby, bdzie teraz Niemiec skromniejszy, tak jak u nas

ydzi.

Wiesz, e kilku ydów chodzi na akademi, midzy

temi s. Lewi i Neuman, pierwszy jeszcze w r. 1805 za

przymówienie dosta od jednego akademika w gb i od

tego czasu skromny i pozwala artowa z siebie, drugi

niezmiernie by chardy. Zdarzyo si, e podczas chemii

niektórzy akademicy proszkiem biaym zaczli na Lewiego

ciska i obsypali go nim. Lewi si mia, po lekcyi

jednak Neuman karci go za t skromno sowami

i powiedzia, eby Pczkowskiemu da w ucho. Nikt

na to niezwaa, jeden tylko Tyszkiewicz, co niedawno

z Galicyi przyjecha, posysza to, uj si cay za honor

mniemany przyjaciela i pocz si z ydem kóci. Sko-
czyo si na kótni, trzeciego dnia jednak panowie nie-

którzy akademicy uzbroili si kijmi i opadszy yda
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zaczli przymusza, eby obraonego przeprosi, yd nie-

chcia. Tyszkiewicz, który i tam by, zacz go kijem

okada i tak go pucili. Wytoczya si sprawa do

samego rektora, potem do dziekana pierwszego przenie-

siona — rozpocza si z wielkim szumem, ledztwa

czyli indagacye czste, poczem wszyscy za niewinnych

przez samych ydów, którzy poprzednio dobrze skary
umieli — uznani. Na samego Tyszkiewicza wina spada,

bo on bi, a on nie akademik, wszystko zatem cichnie,

yd dumy zoy i skromniejszy ju, nikt si o koniec

tego i niepyta, bo có z Tyszkiewiczem robi, który do

tego jeszcze maoletni, ale wzrostu niezmiernego.

Chocia jeszcze wiele papieru do zapisania zostaje ale,

Jam satis est; ne me Crispini scrinia lippi,

Compilasse putes, verbum non amplius addam.

Chciabym sowa dotrzyma, ale mi ochota bierze

przynajmniej wyrzec — bd zdrów,

Ale u nas teraz nastpuje czas rozstrzsania pism,

o niektóre z nich raporta bdzie nasz powinnoci

przesya czonkom honorowym, jak bd musia znowu

naprzykrza si ksidzu Bystrzyckiemu. — Twój

J. Lelewel.

LIST XXXIV.

Wilno, 11 Czerwca 1806 r.

Do Ojca.

Mon tres cher pere!

J'ai attendu votre lettre quand je m'apercu que la

fet du nom de ma grand mer est tout pres. Je me

saisis de cette occasion pour vous renouveller mon cher

pere Tattachement sincere et le respect que j'ai pour
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vous. Je connais dja votre bonte et je crois que vous

recevez ces petits marues de mon respect et de ma

reconnaissance. Vous m'ecrivez cher pere la lettre

pleine des choses desagreables pour nous, pleine de

circonstances critiues dans les uelles nous nous trouvons

et comme je vois vous avez compris ma lettre prcdente,

tout au contraire, — c'est la seconde qui vous degagera

mon cher pere de cette faute et je crois qu'un hurable

voix de Yotre fils trouvera Yotre consentement. Je suis

ayec le plus profond respect etc.

J. Lelewel.

Tak jest mój Ojcze. Wiem ju, e proba moja

otrzyma .swój skutek. Lecz co do jazdy na wakacye

lubo mnie jeszcze wzia ochota, kiedym si dowiedzia

e JMX Biskup w naszych stronach bdzie, wszystko

upado. Twardowski, który mnie obieca zabra i nazad

odwied, ju w czasie wakacyi nie pojedzie, jeli po-

jedzie to ze wsi nie z Wilna. Pilecki, który mnie take

przyrzek od dawna przewied, jeszcze sprawy niesko-

czy, a paci za drog co rok, a tym bardzij tyle, co

roku przeszego (rzecz nieprzewidziana) niepodobna. —
Z alem widziaem, jak obie te okolicznoci na zawsze

podobno si przedemn uchyliy, teraz chyba za trzy

lata ukae si sposobno do tj jazdy. Zajty jednak

pracami spokojnie na to patrze musz. Ale jeszcze

upraszam ojca dobrodzieja, eby niechcia na mnie

próno expensowa i ze swojej strony nie zechcia do

Wilna nadsea. Milj mi bdzie y, mniej majc, kiedy

przez to bd widzia ulg Ojcu Dóbr. uczynion, ani-

eli w okwitoci, która mnie dla tego szczcia nie przy-

mnoy, a na strat Ojca Dóbr. naraa.

J. Lelewel.



— 76 —
LIST XXXV.

Do Brata.
Wilno, dnia 11 Czerwca 1806 r.

Bracie kochany

!

Ju te tak dawno do ciebie pisaem, jak si zdaje,

e i niepanaictam, na czem w opisywaniu ogólnem prac

towarzystwa stanem. Ciciaem ci wszystko opisywa

co si u nas dzieje, alem teraz wiele rzeczy zahaczy,

biegem do sekretarza towarzystwa, do naszego nie

wielkiego wprawdzie dotd archiwum, alem go nie za-

sta, co wic pamitam, to opisz.

Dnia 4 Maja odbyo si zwyczajne posiedzenie,

wcale krótkie, gdzie naprzód zoono krytyk ksidza

Jundzia o dzieku Symonowicza ; zaraz wic ksidz

Jundzi by czonkiem honorowym obrany, potem prze-

czytaem cz pisemka o zabytkach runickich, a Twar-

dowski o rozsadzaniu ska prochem, sposób Jossopa

anglika, kadc swoje wzgldem tego zdanie^ i zoy
tomaczenie jednego pisma La Grangea, które chce do

druku poda. — Dnia 18 Maja byo pierwsze nadzwy-

czajne posiedzenie do dugie, miao si zacz od

przeczytania raportu ogólnego o pismach, które maj
by midzy czynnoci towarzystwa woone, a który to

raport by niby uoony przez komisy na to wyzna-

czon. Tu nie jasno ustaw pierwsze zamieszanie zro-

bia. Bdc w tj komisyi widziaem, jak wszystko

szo z pospiechem i nieporzdnie, lecz w nij niemogem

nic zrobi, kiedy na posiedzeniu rzdowem wznieci si

spór o kreskowaniu na raport. P. prezydent, Godle-

wski niechcia wcale kreskowa, rozumiejc, e komisya

ma zupen w tym wyborze pism wadz. Twardowski

sekretarz utrzymywa, e trzeba na cay raport kresko-

wa, {co byo rzecz najmieszniejsz). A mnie si

zdawao, e na kade pismo godzioby si z osobna

kreskowa, na ten raz jednak skaniaem si raczj do
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zdania Godlewskiego, cókolwiekbd zebrali si na

nadzwyczajne posiedzenie czonkowie i przed zaczciem

sesyi ju si spór o to rozpocz, zawszem utrzymywa,

e trzeba na kade pismo z osobna kreskowa i utrzy-

mywaem to sam jeden, kiedy wielu otworzyo oczy

i za kreskowaniem mówi zaczli i partia nasza kresko-

wania zwolna si mnoya. Po rozpoczciu posiedzenia

dalj si te same spory cigny — i stano na tera,

e trzeba naprzód znie albo utrzyma ustaw,

w którj jest namieniono o kreskowaniu, a potem do-

piero, jeli si ta ustawa utrzyma, rozstrzygn, jak trzeba

kreskowa. Zaczto wic kreskowa i równo gosów

si okazaa. P. prezydent zadecydowa, e nie trzeba

kreskowa, nie spostrzeglimy si, emy byli podejciem

zayci, bo na zmienienie ustawy trzeba byo % gosów,

a nie równoci, gosem prezydenta przewaonj. Za-

czto wic czyta ten raport. Widzc, e ju nieraógem

caego towarzystwa pierwszym sposobem do decyzyi

wprowadzi, chciaem innym, i gono powiedziaem,

które pisma naleaoby wyrzuci. Antoniewicza przy-

sali na to, i dwa takie byy z czynnoci i raportu wy-

cite. Chciaem wicej wyrzuca, ale przestaem na

pokazaniu tylko towarzystwu, jakie pisma niemiay do-

brych albo wcale adnych raportów, bo widziaem, e
prezydent mocno by o to obraony. Raport niby przy-

jty, ale na przyszy rok pewno bdzie zwalony. Tak
si zakoczyy czyli zawiesiy pierwsze spory. Dalej

rozstrzsano projekt Piudominy, o którym ci podobno

pisaem i zupenie znieli, na co on sam przysta.

Potem kreskowano na czonków podanych przez rzd
i Rudomin i wszyscy % gosami przyjci : Mianowski,

Kossowski, Barkmann , Grass, wszyscy medycy, dwaj

pierwsi od kilku lat przy innych medykach praktykuj,

tylko si jeszcze nie doktoryzowali. Na koniec przy-

stpiono do odmiany ksidza, którego wadza do roku
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przeduona, Godlewski przez skromno poda Twardo-

wskiego za drugiego prezydenta, lecz podug umowy
wszystkie poszy negatiwe za Twardowskim i tylko dwa

okazay si afirmativ, a na Godlewskiego jednomylnie,

ucieszyo go to mocno. Dalj szo o kreskowanie na

sekretarza towarzystwa, i Twardowski si utrzyma. —
Potem na sekretarza rzdu, podano Borowskiego i mnie

chciano utrzyma. Przy kreskowaniu oba mielimy je-

dnakie gosy, chlub byo to dla mnie, ale mi si nie-

chciao tego ciaru nosi, o co niepomau trwoyem
si — tylko uprosiem sobie 2 negativa u czonków nie-

których, a trzeci da, wziwszy 2 dla przewaenia je-

dnoci gosów, Godlewski i tak Borowski przekreskowa,

pierwsz ra byo 3 negat. 7 afirm. u obu — drug
ra u mnie 6 negat. 6 afirm. a u Borowskiego 3 negat.

9 afirm. — w drugich razach 2 kreski przybyo, bo

jedn wzi prezydent wicej, a drug nowo przyszy

czonek. Cieszy mnie to jedno, e Borowski zosta

sekretarzem rzdu, uczyni on zaszczyt i urzdowi i po-

przednikowi swemu. Dalej obierano wicesekretarzy

i na tem si zakoczyo posiedzenie.

Dnia 25 Maja nastpio posiedzenie zwyczajne, na

które przyszed nasz czonek honorowy Stablewicz.

Godlewski naprzód czyta kawaek tragedyi Cynna

swego tomaczenia, potem Hoyski (nadto górn) Sie-

lank. — Dalj ja raport tablicy dziej opiskij Strassa,

pod tytuem Potok Czasów, Strom der Zeiten i zoyem
list ksidza Bystrzyckiego, potem Krakowski raport

o pimie, które byo przysane towarzystwu od kogo,

który stara si by towarzyszem w towarzystwie naszem,

ale biedak odrzucony. Nakoniec Twardowski rozpraw

o matematyce, niepamitam, jakie czci tam wyoy —
nareszcie w t niedziel 8 czerwca byo znowu nad-

zwyczajne posiedzenie. Rzd przedstawi za czonków

aktualnych: Czeretowicza , Paszkiewicza, Baliskiego,
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Jzbickiego, wszystkich niegdy akademików, Pczkowskiego

i Moniuszk, a za prezydenta — bomy Mickiewicza piknie

zsadzi za jego opieszao potrafili, — Stubielewicza.

Naprzód wic Stubielewicz by jednomylnie przez sekre-

tarza kreskowanie prezydentem obrany, potem czteru

pierwszyci za czonków aktualnych % gosami przy-

jto, lecz si ten pikny porzdek zerwa na Pcz-

kowskim, bo z 17 kresek 4 tylko mia afirmativ, a reszt

to jest 13 zupenie negativ, i tak chaniebnie spad. —
Moniuszko take si nieutrzyma, bo mia tylko 9 afirmativ,

dalej poczyniono niektóre odmiany w ustawach i wy-

znaczono dzie 29 Czerwca na publiczne posiedzenie.

Po zakoczeniu posiedzenia poszlimy niektórzy na

publiczne moralnego towarzystwa posiedzenie, gdzie

Odakowski czyta o prawie cywilnem, Krzywoszewski

o potrzebie dodania w edukacyi gymnastyki, ukowski

wiersze tomaczenie czci ksigi pierwszej -Jliady, —
Konarski wiersze, tomaczenie pocztku 12 ksigi Rosyady

z rosyjskiego tomaczone, opis zimy, lecz Rosyada za

wyznaniem samych Moskali jest zym poematem — tene

Konarski czyta tomaczenie ody Sarbiewskiego o przy-

jani, — nakoniec jaki ranie nieznajomy Sielank.

Dnia 25 Maja bya pierwszy raz grana Tebajda na

teatrze, ale na afiszu nazwisko tomacza niebyo ogo-

szone, dla tego Pczkowskiemu myl { rzysza, eby da
nazwiska tomacza. — Nie wchodz tu w sd o toma-

czeniu, bo sam Godlewski wyznaje, e niedbae, ale pro-

jekt Pczkowskiego by nienajgorszy i przyjty. Po

trzecim akcie krzyknlimy, prosiemy o nazwisko to-

macza, o którem, jakemy si niby dowiedzieli, dali-

my b r a V 0. Zapewne to Godlewski chcia si Pcz-

kowskiemu wywdziczy za to i poda go za czonka.

Lecz ta myl, jake uwaa, niebya tak przyjta jak

poprzedzajca. Intra parenthesira. Towarzystwo Pcz-

kowskiego ju zupenie si rozerwao.
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Dnia 22 Maja ksidz Hussarzewski odby drugie

primicie, kontent by z tego staruszek.

Pisaem ci na wszystkie 4 i 5 stronek wszystko

chronologicznie, ale nieporzdnie, teraz mnie wypada

podzikowa ci za tak dugi list, za doniesienie o teatrze

fraucuzkim, bo tu roznieli, e od tego czasu jak francuzi

si wprowadzili, Bogusawski zacz traci, czemu mnie

mocno si powtpiewa chciao.

Piszesz, eby ksidza Gurskiego obra za czonka

honorowego, tylko e na samo sowo, e jest czonkiem

towarzystwa Warsz. Prz. Nauk, niemona go podawa,

zreszt nikomu nie jest znajomy tu w Wilnie tylko

z ust moich, niemona zatem go podawa, bo tu idzie

o jednogono.

O drukowaniu dziea Wgierskiego nigdzie prze-

nigdzie niesycha, chybaby to chciano nadto skrycie

wykona.

Co do jazdy na wakacye ju niemara nadzei, lecz

có robi? Examina teraniejsze i myle o tem nie-

pozwalaj. — Stubielewicz starszy wieloci kwestyi,

których jest do 80, a niadecki znowu maoci, bo

adnej da niechce, a przytem lubi sobie artowa, lubo

za te arty mona wet za wet odartowa.

Czekamy tu w Wilnie przybycia Jana niadeckiego,

nastpnie obór rektora, który niewiem za co wszystkich

interesuje, jakby go wszyscy obierali. Imperator przy-

sa trzem profesorom Jundziowi, Paulowi i Langs-

dorfowi po piercieniu, Jundzia wartoci 200 czerwonych

zotych, obiecano jeszcze przysa i niadeckiemu.

Rodzestwo serdecznie ciskam, ksiom Pijarom

powinne attencye zasyam. Czempiskiemu i innym zna-

jomym kaniaj.

Powiedz te, co si tam z Brennera dzieje, czy wy-

jecha do akademii czy nie.
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Ale, ale, Stiibielewicz projektuje, eby po kadem

zwyczajnem posiedzeniu naszem nastpowaa Seance du

Dbat — nie wiem jak nazwa po polsku, czy utarczek,

czy sporów— na których pisma czytane na poprzedniczem

posiedzeniu maj by gono rozstrznione. Jest to pole

do czstych sporów, a moe i kótni, a urzd prezydenta

stanie si mocno ambarasowny.

Bd zdrów

J. Lelewel.

LIST XXXVL

Do Brata.

Wilno, 9 Lipca 180G r.

Kochany bracie!

Naprdce pisz do ciebie, eby ten list jeszcze zapa
ci w konwikcie. Bd zapewne znowu wkrótce pisa

i wtedy do ojca naszego napisz, teraz dla krótkoci

czasu zdy nie mogem. Teraze ci donosz, e
w Petersburgu w miuisterium nastpia odmiana. Intryga

wysadzia kilku dawnych, a nowych natomiast postawia.

Zapewne ci to ju wiadomo. Czartoryski widzc Mo-

skaów na siebie zawzitych, wyrzek si wszystkiego,

senatorstwa i popieczytelstwa akademii Wileskij. Na-

stpca jego w ministeriura ju jest wiadomy, ale kto

obejmie kuratorstwo, to jeszcze nie wiadomo. W uni-

wersytecie Wileskim std jest niejakie zamieszanie, ile

e w tyme czasie rektorstwo Strojnowskiego koczy si.

Onegdaj bya z tego wzgldu sesya nadzwyczajna,^ na

którj Strojnowski zakoczy swe rektorstwo, a na miejsce

jego tymczasowie do wrzenia obrany Mickiewicz dziekan

Listy J. Lelewela. Tom I. - (j
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wysuony fizyki profesor. — Nim jeszcze Czartoryski

zoy kuratorstwo, mia wizytowa uniwersytet, lecz za-

trudniony w ministerium prosi imperatora, aby kogo

innego na to miejsce wyznaczy. Jako Aleksander na-

znaczy Ludwika Platera syna kanclerza niegdy w Polsce.

Plater ten sawny jest w uczonym wiecie polskim ter-

minologi polsk chemii. Ju przyby do Wilna i zacz
wizyt od zewntrznego uniwersytetu ogldania. By
na wszystkich ju prawie lekcyach, na wielu examinach

i zdaje si, e z tego wszystkiego powinien by kontent.

By przytym wczoraj na popisie gimnazyum.

U nas w towarzystwie, jak ci wiadomo, by nazna-

czony dzie 17 czerwca na publiczne posiedzenie, lecz

e Jan niadecki wprzód przyjecha, chciao si mie
jego na naszem posiedzeniu, wprzód jednak, nimemy
jego prosili, Jdrzj zabra go do swojego nowo kupio-

nego tolwarku. Poniewa znowu towarzystwo nasze mao
znane, przeto spónilimy posiedzenie do tygodnia i miao
si odprawi 24 czerwca. Jan przyrzek by na nim.

Tymczasem Plater przyjecha. Trzeba byo i jego za-

prosi, ile osob tak znaczny urzd sprawujc, i osob
która jest czonkiem gównego szkó urzdu w Peters-

burgu. Prosilimy go zatym, ale wymówi si, e w ten

dzie by nie moe. Ci, którzy go zapraszali, obiecali

odoy posiedzenie i prosili, aby im Plater wskaza czas

najdogodniejszy dla siebie. Stao si. Plater prosi, eby
mona 26 Czerwca we wtorek o godzinie w pó do je-

denastj. Lubo muij przyzwoicie, kiedy si tamci tak

uoyli, trzeba si byo zgodzi na to. Jako zaczo si

posiedzenie o jedenastej i trwao blisko do drugij u Pi-

jarów w sali jednej na pierwszym pitsze. Dosy ciasno

tam byo, ale te akademików nie wiele byo przyto-

mnych, bo lekcye im przeszkadzay, wicj byo obcych

z iiasta. Plater cay czas przesiedzia. Jan take by
i wielu innych profesorów uniwersyteckich, którzy wszy-
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scy (nie chwalc sig) z zupen satysfakcy odeszli.

Plater prosi, eby mu komuniiowa wewntrzn orga-

nizacy. Byo suchaczów do stu blisko, wicój t nie-

dalimy, bo ciasno byo, ale wiksza poowa na krze-

sach siedziaa. Posyam ci dwa egzemplarze drukowa-

nych pism, które byy na tym posiedzeniu czytane.

Znajdziesz na tytule : Posiedzenie póroczne
towarzystwa doskonalcj si modzi,
uylimy póroczne, bo nie majc potwierdzenia od

wadzy najwyszj, trudno robi co publicznie, reszta

miaa byd : towarzystwa nauk i umiejtno-
ci, lecz kiedy to poszo pod cenzur, Strojnowski a-
dnym ywym sposobem podpisa tego nie chcia, chyba

e bdzie towarzystwo doskonalcj si
modzi w naukach i umiejtnociachprzy
uniwersytecie Wileskim. Trzeba byo wej
w negocyacye a obie strony co z tonu spuszcza, wy-

mazay przy uniwersytecie, reszt zostawujc.

Zadziwisz si jeszcze, kiedy tam zobaczysz, — e
wszystkie tómaczenia sztuk teatralnych kocz si w kilku

scenach. Jest to gruba nieuwaga i niezrozumiao Li-

twinów, którzy w wielkiej czci le po polsku umiej

i rozumiej, a niepostrzeenie si niektórych z nas jak

jeszcze zowi, koroniarzów przed wydrukowaniem. Za-

pewnie bdziesz umia uy to programa.

Prosz ci, bracie kochany, jak tylko pojedziesz na

wie, chciej te mi napisa, przez kogo jest wydana gra-

matyka geograficzna, która jest u nas z podpisem P.

Frene, i jakim ona porzdkiem jest uooua, bo teraz

podczas wakacyi przetrzsam geografi, eby co wicj
napisa. Postaraem si dla siebie otworzy ksinic
uniwersytetu i bazyliask, z których mog bra ksiki.

Ksinice, kandydacka i gimnazyum, jako bdce w rku
yckiego s zawsze dla mnie, przytym z rónych stron

6*
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ksiki w tj materyi poyczam, ale nigdzie tj geo-

grafii nie znalazem.

Przebacz, e ci tak nie porzdnie list napisaem,

bez adu, bom si nigdy tak nie spieszy.

J. Lelewel.

LIST xxxvn.

Do Brata.

Wilno, dnia 28 Wrzenia 1806.

Bracie kochany

!

Stanwszy zawczasu i a nadto zawczasu, dotd

w wielkim zostaj nieporzdku. P Szelutta stancyi jeszcze

nie wypoizdzi, wszystko dotd po podrónemu.

Opisywabym ci jak zazwyczaj trakt, którym jecha-

em, ale ten ju nieco ci znajomy, a raoebym ci i nudzi

ile e mam nadziej, e bdziesz nim jecha, i jam go t
mao baczy, spi lub czytajc w drodze. Przeczytaem

1^2 tomy Filangerego, i al si, e te 5 tomów nie s
caem jego dzieem, bo w nich dopiero 3 ksigi zamy-

kaj si, a powinno ich byd 7, moe to byd, e
Filangeri nie skoczy swego dziea.

Jechalimy spokojnie ca drog, wszdzie z wolna

zjadajc prowianty, które oprócz jednj Makarewicza

pieczeni (w którj robaczki si pokazay,) bynajmnij do

samego Wilna nie psuy si.

Na komorze kilka zotówek dytkami wszystko prdko

zakoczyo.

Musz opisa, jakim porzdkiem trzeba ci przeje-

da, bo spodziewam si, e to bdzie Panu Morozowi

potrzebne.
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Na pruskiej komorze paszjJort 2 razy si podpisuje,

a stranik wziwszy zotówk, aby nie rewidowa, otworzy

szlaban, ale to mniejsza; wyjechawszy za szlaban pruski,

trzeba przejeda bram rosyjsk, któr kozak otwiera,

dawszy temu kozaczynie ze dwa dytki, ten zaiuformuje,

do którego domku pójd, aby paszport podpisano, tam

ostronie wchodzc, aby o drzwi gowy nie zbi, trzeba

po trochu brzkn dytkami, eby prdzj pas by oddany,

oddajcy bdzie trzyma go we dwóch palcach mocno,

a trzy inne wysunie na dytka, dawszy mu dwa zote

najwicej, puci paszport, od niego idzie si w drugie

miejsce, gdzie kozak obejrzy pas, jemu co aska, albo

i nic, ale lepij da ze zoty bo inaczej to czasem

przyjdzie po probie do bryki. Dopiero nastpi rewiz3'a,

rewizorowi mona da 2 lub 3 zote, i nagli go grze-

cznie, eby prdzj rewidowa. To odbyte komory na

osonie. Jadc do Tamoni jeli jeszcze bd siedzie

piszczyki na przeciw rogatek, gdy furman stanie po

lewej stronie, w izbie trzeba odda siedzcemu przy

stoliku pas do podpisu, tu trzeba czasem dugiej cier-

pliwoci czeka, ale za to pienidzy nie potrzeba, po

podpisie pasu, stranik go wemie i przyjdzie z nim

do bryki do rewizyi, temu wypada da ze 2 lub 3

zote, i wszystko si skoczyo. Na rogatkach wyje-

dajc z Grodna trzeba powiedzie, e si jedzie gdzie

bhsko do Szczuczyna, albo jakij wiadomej nie daleko

wioski, bo pokazujc pas jest wielki ambaras, na ro-

gatkach Wileskich mona pas ukaza. Oto jest in-

formacya.

W dalszj podróy, gdymy (ale jeszcze dla stra-

nika rewizora na pruskij komorze trzeba rónych

nowinek nazbiera, on to bardzo lubi). Gdymy tedy za-

jechali do Zyman na popas znalelimy tam jakiego

jegomoci wsatego, który zjadszy obiad ruszy dalj,

poszlim do stancyi, w której jad, a ogldajc róne
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napisy po oknach zostawione, postrzeglimy regestr tego

jegomoci, e zapaci zotych 7 groszy 28 za obiad.

Wziga nas tedy ochotka, jaki napis zostawi po sobie,

wic wziwszy oówka na wieo pobielonej kolumnie

nad kominem stojcej taki napis zostawiem:

Suchaj czytelniku, co ci powiem szczerze,

Tutejszy gospodarz dobrze dzigi bierze

Bo wzi odemnie za obiad zotych 7 gr. 28.

To napisawszy zaprosiem gospodarza skarc je-

gomoci wsatego, e tak by nie grzeczny, pytaem go

potem, jak sig zwa ów podróny niegodziwy, ale mi

powiedzia, e nie wie.

Cókolwiek bd, ambarasuje mnie bardzo, e pa-

pierów nie mam. Moe si zdarzy jaka okoliczno,

eby je z Warszawy odebra, trzebaby je zatem do

niej przenie, eby móg je u Bielskiego ulokowa,

najlepijby byo. Alebym sobie yczy mie, jak naj-

^
prdzej przepisane pieni i dumy Skandynawskie, eby
je mona jak najprdzj przez poczt przesa, dobrze-

by byo. Skosztowaoby to, jakem mówi, na rosyjskij

poczcie koo 10 zotych, nie wiem co na pruskiej, mona
by jeszcze dla ulenia odci biaJy papier z obu stron,

bez tego bowiem nie miem do biskupa pisa, a opó-

nia si nie wypada.

Kamienica pod nr. 9 zapewne wkrótce si przeda,

zapewne wtedy do kdind adresowa trzeba bdzie,

to mi napiszesz. Napisz te mi, czy szczliwie si

przebya komora cesarska, t ra czy P. Radomyski by
grzeczny. Ziemeckiemu, jak bdziesz w Warszawie kaniaj

si Brenom, Grzybiskierau, Ostrowskiemu i ksiom etc.

Jeeli bdziesz jecha do Wilna, a nawet i prdzj
jeli si zdarzy, moesz papiery tu transportowa. Kup

te pisma wite u Szczepaskiego za 4 czerwone zote
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dla ksidza Narbuta, jeli bdzie sposobno, to ci przel
te 4 czerwone zote.

Bd zdrów

J. Lelewel.

LIST XXXVIII.

Do Ojca.

Wilno, dnia 19 Padziernika 1806.

Ju drugi list po powrocie pisz skadajc u nóek
ojca powinna wdziczno za jego wszystkie aski i do-

brodziejstwa. Byem po moim powrocie u X. Poczobuta

kaniajc si od Wodziskiego i Chreptowicza. Starzec

nadzwyczaj dobrze to przyj, siedziaem u niego przeszo

pó godziny. Opowiada mi swoje przypadki w caem
yciu, pyta o Ojca Dobrodzieja. X. Strojnowskiego

ju nie zastaem. Zreszt w akademii teraz doskonay

bezrzd. Kadyby clicia trzsa nie majc po temu

ni wadzy ni siy, nasz ksidz zastpca, Mickiewicz

wszdzie, nawet w rodku murów akademickich robi

furty i dzwonki przybija, nie stawiajc fartianów, a ksidz

Kundzicz prefekt kandydatów po bezczynnych trzech

leciech, wzi si do nieroztropnych porzdków. Je-

dnym kandydatom daje guwernerie, innymby chcia

odebra, którym dawniój dano, wszystkim do tego co

maj guwernerie kae si do nowych lub wieo napra-

wionych murów wynosi, ztd z nim kótnie. Nieszcz-

liwi ci, co w kompanii stali i mieli stancye dane od

uniwersytetu, ci przenieli si do tych murów, w których

za napaleniem w piecu woda po cianach ciecze, ztd

bóle gowy, katary, i niewiem co dalej bdzie. Ja stoj



u Szelutty, który tak askaw, e daje i opa; Stancya

jego dawno naprawiona i przyzwoicie, a wczenie wy-

suszona i wygodna. Zabolay oczy Kundzicza, e mnie

sta wygodno, i przykaza przenosi si do kolegów.

Gdyby to byo w jakim oddalonym miejscu, moebym
i usucha, eby sobie swoich nienaraa, lecz to na

jeduyme dziedzicu, na dzikie wic jego pretensye

i patrze nie chc. Ju tydzie mija, ki.dy mnie to

przykaza, alem mu wczenie zapowiedzia, e nic z tego,

a gdy i sam P. Szelutta potwierdzenia dawnego pozwo-

lenia nie móg uprosi, przyszo midzy Kundziczem

a mn do maj kótni. Dzi Kundzicz odgraa si, e
dziesitników z policyi uyje, ale biedny, e tego nie-

moe. Chybaby mnie oskary przed uniwersytetem,

albo do sdu jego, który nigdy dotd uyty nie by,

zapozwa. To wtedy bdziem umieli si rozprawi, bdzie

nas tu w tej sprawie a pocigniemy i innych 4 jeszcze,

którzy aski u Kundzicza posiadaj. Przykrzy mi si,

e trzeba si ucina z nieroztropnemi przeoonych -
daniami, e u nich prawdziwie rozsdek nie ma miejsca.

Czekamy na przybycie wizytatora Platera, który do

Ojca wyjeda, albo przyszego rektora Jana niade-

ckiego, który dla dokoczenia swoich interesów do Kra-

kowa wyjecha, odmieni si wtedy wszystko, ale to si

zawsze przykrzy, i gdyby nie ksidz biskup by mnie

tu umieci, znalazbym dla siebie guwerneri, a za ich

ndzne 1. f. unieniebym dzikowa.

Nadto moe otwarcie do Ojca Dobrodzieja pisz,

lecz to czyni dla tego tylko, e znam jego troskliwo,

i e wiem, e Ojciec Dobrodziej chciaby zawsze wiedzie,

jak ja si obracam, a powolny jego rozkazom mam honor

z najgbszem uszanowaniem pisa si

J. Lelewel.
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LIST XXXIX.

Do Brata.

Wilno, dnia 19 Padziernika 1806.

Bracie kochany!

Krótko do ciebie pisz, bo mi czasu brakuje, nic

ci nie donosz, chyba powolniejszego czasu, mam przy-

tem nadziej, e i ustnie si rozmówiemy niezadugo.

Stancye s wygodne, P. Szelutta lubi ciepo. Ten jednak

list na proby obracam i tak:

Prosz ci donie mi o zasiewie na wsi, jak cesarz

Franciszek I postpuje, jak komora bya przebyta. —
Babunia czy do Puaw ju pojechaa, barometr czy

przewieziony i tak dalj.

Prosz ci, aby móg jadc do Wilna, kupi ze

dwie lorynetki do swego oka dobre, przejrzej nowe

dziea co wyszy i niektóre pokupuj.

Ale zmiuj si, jak bdziesz wyjeda, staraj si
byd u Hussarzewskich, bo ranie mocno przykro byo,

em nie móg nic o nich staremu powiedzie, tem spo-

sobem wszystko bdzie naprawione.

J. Lelewel.

LIST XL.

Do Ojca.

Wilno, dnia 29 Padziernika 1806-

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Nie mam wprawdzie dotd adnj od Ojca Dóbr.

wiadomoci, trzeci ju list, jednake pisz. Wyjazd mój
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projektowany podczas wakaeyi na Woy podobno si

przyspieszy. Niewiem, jakim sposobem Czacki dowiedzia

si o mojj ochocie do historyi, dzi jednak jako z tu

przyczonego listu jego do mnie Ojciec Dobrodziej

widzie moe, nadto podobno dla mnie pochlebnie, wzywa,

abym spieszy do Krzemieca na doskonalenie si. Wy-
raz w istocie bardzo obojtny, ale zawsze powabny,

tylko nie wiem, jak on mnie myli tam lokowa, tu mam
pomoc z pensyi kandydackij, tam nie wiem, jak bdzie.

Pisz do niego, eby chcia si lepij wyjani, co nie

zaniedbam Ojcu Dobrodziejowi przesa. Moi Panowie

przeoeni wypychaj mnie, abym jak najprdzj do Krze-

mieca spieszy (nie daleko ksidza biskupa byoby.)

Kundzicz zapomnia nawet, em go nie sucha i nie

przeniós si do kandydatów, nadzwyczaj sta si grze-

czny, od wszystkiego mnie uwalnia, dajc t uwag,

abym si z uskutecznieniem tego spieszy, bo Czacki

gorczka, moe czasem ostygn. Wszystko to jest pikne,

ale nie wiem, przez kogo i jak przed Czackim jestem

opisany, lkam si, eby Czacki nie mia o ranie nadto

dobrj opinii. Cókolwiekbd, yczybym sobie jak naj-

prdzj od Ojca Dobrodzieja w tem rady. Czekam z naj-

wiksz niecierpliwoci na odpowied majc honor z naj-

gbszem uszanowaniem pisa si

szczerze kochajcym synem

Joachim Lelewel.

LIST XLL

Czacki do J. Lelewela.

Poryckd

Wielmony Moci Lelewel!

Szacowaem Ojca WPana. Z pociech moj dowia-

duj si, e WPana postpowanie i applikacya mog
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by dla wielu wzorem. Familia WPana jest Woysk,
bo jego krewny jest naszym biskupem. Proponuj WP.,

aby w Krzemiecu doskonali si na profesora historyi.

Pochlebiam sobie, e mog WPanu udzieli pomocnych

wiadomoci, majc w mojej i razem Krzemieniecldj bi-

bliotece obszerniejsze materiay, ni te, które moesz

mie w Wilnie. Wszake jest to przedmiot moich za-

trudnie. Pomaga sobie bdziemy. Przyjmiesz WPan
moj, propozycy jako dowód szacunku i zechcesz da mi

odpowied, abym potrzebnych uy rodków do uskute-

cznienia wspólnych ycze.

Zostaj z winnym powaaniem

C z a c k i.

LIST XLII.

Do Brata.

Wilno, dnia 29 Padziernika 1806.

Bracie kochany!

Ostatni ra mao do ciebie pisaem, i o wielu

rzeczach zapomniaem, bo mi Pruszyski sw wizyt

przeszkodzi. Teraz obszernij nieco mi zatrudnienia

pozwalaj, proby moje rozwiod.

Jeeli projekt przyjazdu P. Moroza dotd si utrzy-

muje, to chciej mi da zna, kiedy on w rzeczy samej

nastpi. Bo jeeli si okolicznoci z Czackim, których,

zdaje mi si, opuszcza nie naley, dobrze zo, to bd
musia wkrótce jecha na Woy, a wtedy wyjazd mój

regulowabym z pana Moroza jazd, eby w kompanii

jecha, jazda za moja bdzie, jeeli bdzie, pewno na

koszcie skarbowym.
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Prosz ci jeszcze, eby móg jak naprdzej przez

poczt o pieniach Skandynawskich przesa, bo bez tego

nie miem pisa do ksidza biskupa.

Zmiuj si, przywied te Macieja i upro go, aby

chcia obietnicy dotrzyma i wystara si o Ojcze nasz
Wgierskiego, jak najprdzj ile by moe.

Pro te P. Moroza, eby chcia koniecznie dla P.

Szelutty trzcin kupi, bardzo mi przykro, em tego sam

nie umia dopeni.

Jeeli bdziesz jecha do Wilna, chciej te z sob
przywied swego maego Terencyuszka i grammatyk
na klas II ale z przypisami, bo ostatni l\vardowski

mi zagubi.

U nas towarzystwo rozpoczo swe posiedzenia,

przykro mi byo, em nie mia czego na samym wstpie

zoy i czyta. — Godlewski czyta tomaczeuie Cynny.

Nieawicki poda pismo matematyczne, nie pamitam jakie.

Godlewski wydrukowa swoj Tebajd, rozdawaem bilety

na jej prenumerat, a gdy mi jeszcze dwa zostay, i nie

wiedziaem co z niemi zrobi, jeden zapisaem na ciebie

drugi na siebie. Gdyby si zdarzya sposobno, posa-
bym ci twój egzemplarz, ale lepiej sam przyjed.

Dobrze to jaki filozof powiedzia, e nadzieja jest

jedynem szczciem czowieka, ja dzi szczliwy si

sdz, bo udz si moe nadziej, e P. Moroz przyjedzie.

J. Lelewel.
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LIST XLIII.

Do Ojca.

"Wilno, dnia 16 Listopada 180G.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Z najwikszem ukontentowaniem odebraem list drugi

Ojca Dobrodzieja, ale pierwszego nie spodziewam si

widzie i po Boem Narodzeniu. Nie wiedzc, zkd
Czacki móg o mnie wiedzie, na odebrany list od niego,

który Ojcu Dobrodziejowi przesaem, odpisaem, czego

kopi przyczam. Spodziewam si, e przez to nic sobie

nie zepsuj, dziwi mnie to jednak, e Czacki majc, jak

mówi przed P. Janem, w myli, wyrobi, abym jecha na

woja, a coby prdzj by nie mogo, chyba po upy-

nionych dwu leciech, dzi da, ebym Wilno porzuci

dla Krzemieca. Krzemienieckie nauki nie s zapewne

tak powabne, eby na Wileskie wymieni, ale widz
wiksz sposobno kierowania si tam, nieli w Wilnie,

dla tego zdaje mi si, e naleaoby mnie chwyta si

tj okolicznoci, czekam tylko odpisu Czackiego. Teraz

Kundzic dla mnie grzeczny, nawet nie mie mi si w ni-

czym sprzeciwi, jakby mnie wiele przybyo, kiedym list

od Czackiego odebra, tak to atwo tutejszych panów

przeoonych postpki zmieniaj si! Pyta mnie si tylko

prdko wyjedam?

A nawet ebym uniwersytetu nie ukrzywdzi, pens}

i

miesicznj z góry nie daj, tylko z dou przy kocu
kadego miesica, a to ebym nadebrawszy ze 2 ruble

nie uciek czasem.

Pan Szelutta attencye zasya, a ja z nim czc
powinne wdzicznoci dowody za wszystkie aski Ojca
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Dobrodzieja, mam houor z najgbszem uszanowaniem

pisa si

szczerze kochajcym synem

Joachim Lelewel.

LIST XLIV.

Do Czackiego.

Wilno, dnia 20 Padziernika 1806.

Janie Wielmony Moci Dobrodzeju!

Propozycya JWPana, jest dla mnie nader powabna

i chlubna. Chcesz JWPan poda mi rk i by prze-

wodnikiem do postpienia w tej nauce, która od kilku

lat staa si przedmiotem zatrudnie moich. Lecz dotd
nie mogem si jedynie jj samj powici. Przechodzc

nauki szkolne, byem zajty i od niej oderwany, dosta-

wszy si tu do Wilna do uniwersytetu roku 1804 miaem
sposobno suchania przez rok koca kursu historyi

powszechnj ksidza Hussarzewskiego, korzystaem z niej

tyle, ile sposobno moga chci i czasowi dogodzi.

Po skoczonym tym roku, kiedy katedra historyi

zawakowaa, przy innych naukach, prywatnie ile mi czas

dozwala, staraem si zbiera wiadomoci co do historyi

z ksiek lub obcowania z wysuonym profesorem

ksidzem Hussarzewskim. Przez cay ten przecig zabaw

moich nie mog sobie pochlebi, abym móg dosy po-

rzdnie history pozna. Zostaway mi jeszcze dwa lata

do ukoczenia kandydactwa do stanu nauczycielskiego.

Po skoczeniu tych dwóch leciech, miaem przemieni

stan ucznia na nauczyciela. Dzi jednak aska JWPana
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otwiera mi wiksz sposobno do dojcia w zamiarze

moim. Przyjmuj j, z tm wikszem ukontentowaniem

i szacunkiem, e to od JWPana jest podano. Kadego
czasu na rozkaz JWPana do Krzemieca oddali si

mog. yczybym sobie tylko wiedzie, jakim sposobem

mam dalj w Krzemiecu doskonali si na profesora

historyi? Tu jestem kandydatem, i z pensyi kandyda-

ckij przy pomocy rodziców i krewnych utrzymuj si,

chodzc na lekcye uniwersyteckie. miem zatem upra-

sza JWPana, aby raczy mnie w tern objani. Z mojej

strony bd szed na danie jego tam, gdzie mnie

tylko JWPan drog ukaesz, zostajc zawsze z powinnem

uszanowaniem i najgbszym respektem

JWPana Dobrodzieja

J. Lelewel.

LIST XLV.

Czacki do Lelewela.

Poryck, dnia 28 Padziernika 1806.

Wielmony Moci Lelewel!

Wczoraj odebraem list WPana i nie odwocznie
odpisuj.

Mie mi jest zaufanie WPana. Bd stara mu si
odpowiedzie z ca usilnoci. Historya jest przedmiot,

któremu zupenie si przez do dugi czas oddaem.
Znajdziesz WPan i w I^rzemiecu i w Porycku dobran
bibliotek, a do rzeczy ojczystych, moe jedyn w swoim
rodzaju, znajdziesz WPan moe szczer ochot sobie

suenia rad. Mniemam tedy, e bdziesz móg do-

skonali si na nauczyciela. Do mnie naley WPanu
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uatwi przeszkody. Uoyem si z przyszym, jak si

spodziewamy, rektorem, e WPanu pozwoli bawi w Krze-

miecu od wrzenia przeszego roku. Tak tedy pensya

ta sama, w taszym kraju wystarczy, zwaszcza przy

pomocy familii.

Prosz by pewnym o moim szacunku, z którym

mam honor zostawa.

WMPana uniony suga

C z a c k i.

LIST XLVI.

Czaeki do Lelewela.

Poryck, dnia 11 Grudnia 1806.

Wielmony Mci Dobrodzieju 1

Z ukontentowaniem prawdziwem odebraem od

W. Pana list pod d. 21 Listopada pisany. Jak tylko

p. niadecki przyjedzie, urzdownie prosi bd o wy-

sanie W. Pana. Rozumiem, e bdziesz z nas kontent.

Jeli mi czas pozwoli, bd dawa polsk numizmatyk,

na któr i W. Pana uprosz do tój wanj czci nauki.

Pomówiemy sobie o instrukcyi, jak dam do wydo-

skonalenia si do dawania jeografii i historyi. Ju
W. Pan do szkoy powiatowej uytym niezostaniesz,

tylko bdziesz podemn sposobi si na profesora historyi

w gimnazyum.

Zapisz W. Pan lub knp Mannerta Geographie
unter den Griechen und Rómern. Co bdzie

kosztowa, pokaesz W. Pan, p. Odachowskiemu, z moich

pienidzy w kasie zapaci.
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Staój przyjani mnie polecam, zostaj z winnym

szacunkiem
WW Pana najniszym sug

C z a c k i.

LIST XXXVIII.

Czaeki do Lelewela.

Wielmony Mci Lelewel!

Uprosiem JP. Symonowicza, aeby dysertacy moj,

o ydach drukujc si w Wilnie dopilnowa i korekt

si zatrudni, lecz poniewa on jest lekcy zatrudniony

i mojj probie zadosy uczyni niemoe, przeto prosz

W. Pana, aeby jego w tj mierze zastpi raczy; idzie mi

bowiem nie tylko o dobr pisowni, ale nadto eby sów
nie poodmieniali, co si czsto w drukarniach trafia. —
Prosz W W. Pana o to jako dowód dla mnie przyjani.

Prosz donie, kiedy si skoczy drukowa ta roz-

prawa, bo drug krótk o Karaitach przysze.

Uniony suga

Czaeki.

List ten odebrany z Porycka d. 7 Stycznia 1807 r.

LIST XLVIII.

Czaeki do Lelewela.

Petersburg, dnia 19 Marca 1807 r.

Dzi dopiero odebraem list WW. Pana Dobrodzieja-

dziki skadam za czynione staranie o wydrukowanie

Listy J. Lelewela. Tom L
_ 7
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mojój rozprawy. Prosz pod kopert p. rektora przy-

sa kilka exemplarzy poczt, przez dwa lub trzy

tygodnie.

Mówiem ksiciu kuratorowi, e W. Pana bior do

Krzemieca, chtnie na to zezwala.

Staemu sercu mnie poruczam.

Najniszy suga.

C z a c k i.

LIST XLIX.

Do Brata.

Wilno, dnia IG Listopada 1806 r.

Bracie kochany!

Dziwisz si, e ja jestem pewny, e przyjedziesz do

Wilna z p. Morozem, ale na takie solenne od Moroza

przyrzeczenie jakie w Warszawie odebraem, zdaje si,

truduoby byo, o tern powtpiewa. Z moj szkod

jednak bd tryumfowa jeli nieprzyjedziecie, mówiem
to wczesno!.... Ale p. Moroz ju tak mnie swoim

przyrzeczeniem zbaamuci, e ju i tobie i sobie uwie-

rzy niemog, eby to nastpi niemiao.

Ponawiam zatem proby o szkieka do oczu, bo te

niezaci, — lorynetk tak jak mi da — o pismo

wite, na które, mam nadziej, e znajdziesz czerwiece,

e ich w Wilnie odbierzesz, z wiksz ci pewnoci przy-

rzec mog anieli mnie p. Moroz przyrzeka, e w Wilnie

teraz bdzie, a tu p. Moroz przyrzeka Dalej

jeszcze prosz i bardzo, eby trzcina bya kupiona i e-
by móg albo list albo przynajmniej ukony od Hussu-

rzewskich z sob zabra. Prosz ci o to. Ale jak si
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teraz rozpatruj, to i niebdzie dziwu, kiedy niepizy-

jadziecie, zapewne bieda niepozwoli oddala si§, chcia-

bym jj nieczu, ale niemog.

Zdaje mi si, e srebra ani do stopienia, ani do

stplowania dawa niewypada, najlepij je do Warszawy

przewied, bdzie spokojne.

Co wysiew na kach, stawach, sadzawkach i tak

dalj, radzibym jak najskrupulatnij podawa, bo jak

wierny Cesarski cho w ten moment nie w jego kraju, pod-

dany i niewolnik, yczybym temu jak najwikszego

z tego przychodu.

Spodziewam si przez t poczt teraz odebra

i pieni Skandynawskie, bo przez Makorewicza nie

prdzj bdzie, chyba moe po nowym roku — nie-

zmierna psota dla mnie.

Z literackich wiadomoci donosz ci, e naszego

towarzystwa czonek Godlewski wydrukowa swoje kaza-

nia i tomaczenie Tebajdy, ale nie jako czonek, boby-

my wtedy niepozwolili moe. Miaem dosy biletów na

Tebajd do rozdawania, ale gdy mi w kocu dwa zostay

do których si uikt niegarn, takem jeden na ciebie

drugi na siebie zapisa, masz wic u mnie ksik, któr
prenumerowa.

W towarzystwie naszem posiedzenia rozpoczy si,

na pierwszem Godlewski czyta cz Cynny i Nieawicki

zoy pismo o groblach — na drugim Godlewski ko-
czy Cynn, która ju wkrótce i na teatrze gran
bdzie, — Borowski koniec Aktu I Skpskiego, —
a w kocu ja pocztek nowo utworzonego pisma pod

tytuem: Rzut oka na Dzieje Narodów przed Czasokresem

Chrzeciaskim.

Przysiedziaem wiele dni i nocy i w kocu swego

dopiem, majc pod rk Htrodota, Tucydydesa, Diodora

i tak dalej. Now w nim teory pocztkowych dziejów

. 7*
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uoyem i wiadectwo pisma witego wywróciwszy jego

Latopis ustaliem
;
jest w rzeczy samej oryginalne, boj

si tylko, eby niepowiedziano, e miesznie oryginalne.

Ale Konfucy zakaza o sobie i le i dobrze mówi.
Jest jego 21 arkuszy, — a jak jeszcze moje

z Warszawy dostan papiery, to zarzuc pismami towa-

rzystwo, bo to miao powiem, e chocia Godlewski we

dwa miesice Cynn wypolszczy i teraz z Alexandrem

spieszy, niewydoa dotd co do wieloci, chocia moe
wicej pracy potrzebuje.

Wielu si w tych czasach za czonków podaje

i pisma poskadali.

Znudz ci zapewne takiemi wiadomociami.

Ale jeszcze do kalendarzyka Wileskiego na r. 1807

uoyem history prusk, cenzura jednak z poow jj

poumarzaa, atwo si domyle dla czego.

Rodzestwo serdecznie ciskam.

Bd zdrów

J. Lelewel.

LIST L.']

Do Brata.

dnia 12 Lipca 1807 r.

Bracie kochany !

Malenieczki wziem papier, eby ju i tak obci-

ony, nieobciy list. Wiele byoby opisywa tobie

dcadence naszego towarzysta, nieupado ono zupenie,

ale zostao do 1 Padziernika zawieszone. Widzc ju
jednak e adnj satisfakcyi z tego towarzystwa przy-

najmniej w dzisiejszym rzeczy stanie mie niemona,

kiedy mi ju wszystkie roboty i nauki brzydn zaczy-
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nay, poradzono, ebym si drukiem zabawi. Chwyciem

si moe nadto prdko tej rady, i zaczem od tj Eddy,

któr widzisz, pierwszy jedynie w niej arkusz jest moj
cakowicie robot , bo i ten zkdiud wycig

,
przy

którym jest cudzysów jest take wycignity zkd-
ind Rzut oka na Dzieje Narodów. Reszta

za jest tylko skrócenie opisu Malleta. mielej wic od

cudzej przeistoczonej zaczynaem pracy.

Darowaem Zawadzkiemu ten picioarkuszowy rko-

pism, on 300 exemplarzy wybi, z któryci jest 10 tylko na

pocztowym papierze i te kaza w póskurek lub safian

oprawi, dla czego trudno je poczt przesya. Wszystkie

te 300 exemplarzy, on mnie wzajem darowa, dajc

jakoby zadatek na dalsze zabawy, da bowiem, eby
mu Dzieje Ojczyste napisa. Zamiar za wielki ! ale pod-

jem si jemu Teodora Wag poprawi i dokoczy. Tym-

czasem oddaem mu nazad Edd wziwszy sobie z nij

dotd tylko 30 exemplarzy, a za to dostaem od niego

Milleta dziejów powszechnych 9 tomów, historyi angie-

lskiej 3, i francuskij 3, oprócz tego jeszcze jedne ksi-

eczk, wszystkich zatym dotd 16, — a bdzie wicej.

Ju zaczem Wag odmienia i pomnaa, kiedy skocz
niewiem, ale ksinica moja!. . . . Bdziesz si zapewne

mia z mego dzikiego zacztku, ale co robi.

Upraszam ciebie tymczasem, eby mi chcia do-

nie cokolwiek, czy list do Pileckiego posany, albo

raczej jeszcze, czy me listy przesze doszy do Woli Cy-

gowskij ? czy Marcella w Puawach? i t. d. Co
w kadym licie powtarzam.

Ju podobno donosiem, e Jdrzj niadecki ju
zdrów.

Rodzestwo serdecznie ciskam.

Bd zdrów

J. Lelewel.
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LIST LI.

D o O j e a.

18 Padziernika 1807 r.

Jazda moja do Porycka dla bytnoci Czackiego do-

td w Petersburgu jeszcze si odwleka, moe to lepij.

Rektor to mówi, e myli to w lecie przywied do

skutku. Jest wielkim estymatorem Ojca Dobrodzieja,

adnj okolicznoci nieopuci, aby niesaw, e ten m
)viele si fimcuszowi przysuya (a syn z tego korzysta).

Prefekt kandydatów teraz na miejscu Kundzicza jest

Jundzi. Liczba kandydatów teraz bardzo zmalaa,

bo z 22 zostao 7 czwartoletnich, a 4 pierwszoletnich

nowych, reszta na profesorów, dosy bez adu i z po-

wszechnem nieukonteutowanicm rozesana. Lecz co po-

cz, moe nie kadego taki los czeka. Mam jednak na-

dziej, e nim przestan by kandydatem, osobicie do

nóg Ojca Dóbr. upadn, teraz z nieokrelon wdzicznoci.

J. Lelewel.

LIST LII.

Do Brata,

Dnia 18 Padziernika 1807 r. .

Bracie kochany!

Ju to lata mijaj jak si niewidziemy, a nawet

niepiszemy. Rusza z Wilna, Idedy byo mona, byo za-

póno, trzeba i rok drugi bez widzenia si przetrwa.

Wieleby ci byo opisywa literackie wypadki, które ci

mnij obchodz, a wiksze moe znajome.

Najznakomitszy, ale razem smutny jest mier
Smuglewicza.
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Co do mnie w tym ostatnim w Wilnie roku pilnujg

jzyka greckiego, i moich ksiek czyli historyi.

W czasie wakacyi zabawiem si nad Sawianami.

Zrazu rozumiaem, e t rzecz najwicj na 10 arkuszaci

skocz. Jak przyszo co do czego', wstpu samego

4 utworzyo si arkuszy, a ledwie wylazem. Z Sarma-

tów, którzy ksig 1 zajmowa maj, ju byo 16 arkuszy,

oprócz tego jest jeszcze wiele notatek, tylko ta robota

moja przerwaa si, zabrako mi ksiek, które nim

przyjd (jeli przyjd") z Wrocawia, trzeba do nowego

roku przynajmniej czeka, co to jeszcze bdzie do tego

czasu ! ? —
Napisae mi przecie w ostatnim licie przyczyn,

dla czego Marcelka jeszcze zostaa u La Oase. Mówisz,

e niepierwszy raz, ja jednak pierwszy raz to czytam.

Pisaa do mnie przez Unickiego, odpisaem jj, z temi

za listami niespieszyem si, bom mniema, e Kou-
chowski prdko pojedzie do Warszawy, tyra sposobom

pisabym i przesya przez umyln okazy, lecz ta si
odwleka, dzi dla tego pisz, a wtedy t odrobin nasion,

którem dosta, przesa bd si stara.

Prosibym ci, eby wtedy mona, jeli bdzie mona
bez przykroci, przez wracajcego Koucliowskiego od

Pfaffa kupiony Potockiego Recherchessur la Sar-

matie przesa, bo tego w Wilnie brakuje, — ale o to

jeszcze zawczasu pisz.

Zaczynam si w tych czasach uczy po angielsku,

nie w myli, eby tym jzykiem rozmawia, bo na to

trzeba kilka lat w Anglii siedzie, ale eby przynajmnij

rozumie ksiki. Bieda tylko najwiksza, e niema

stancyi.

Czasu wakacyi cay dzie siedziaem, w bibliotece

uniwersyteckij, tam cicho zupena, nikt nieprzeszko-

dzi, ale teraz zimno, a stancya w archiwum gadania

pena, nie od roboty. Monaby prawda innego szuka
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mieszkania. Znaled sobie pozwolono nam w czwartym

roku guwernerk, ale wtedy trzebaby swoje zabawy

jzyk grecki i angielski zarzuci, a uczniami si zaj.
Takie ztd zyski! Dzi mam stancy i co miesic po

9 rubli na stó, gdybym zosta gdzie guwernerem, utra-

cibym 9 rubli co miesic i nie na zbytby wielki zysk

si ukaza, a nic robi nieraona. Bieda, e historyi nikt

si nieuczy, bo i katedry w Wilnie ju rok 3 brakuje,

miabym wtedy bez wtpienia lekcye, dzi ich niema,

obiecana mi jedna, niewiem, czy przyjdzie do skutku.

Lepiej byo by fizykiem, matematykiem, medykiem, zysk!

Ale ju za nadto o sobie rozgadaem si, to mówi
wszystko ze miechem, bo mi na niczem niezbywa. —
Przed wakacyami ofiarowano mi kilka guwernerii, ale

jak to Czacki baamuci, niemógem si ich podejmowa.

Ostatnia, cho e wszystkich moe najmniejsza, bo ledwo

przeszo 50 dukatów przy wygodach, ale mi si podobaa,

e chopcy spokojne i akademicy. Nicby koo nich

niebyo do roboty, bo taki tu zwyczaj — tylko e po-

oono, ciki warunek dwa miesice przed wakacyami

z niemi na wie wyjecha.

Z domowych naszych wiadomoci, jeszcze mam do-

nie niebardzo pocieszn, e chopiec p. Szalutt do

150 rubli okrad. Tak jednak piknie to z kufra wy-

ciga, e pierwej sobie surduty, kamizelki, spodnie,

trzewiki, poczochy jedwabne, noyczki, koronki, pendzlc,

ksiki, perfumy etc. posporzdza, nim jego sprawki

przypadkiem odkryte zostay.

Oprócz tych rzeczy niektórych, które do 80 rubli

moe wynios, ale przepacone, reszta przepada, bo j
przejad w kawie, cukierkach, jabkach i tak dalj.

Makarewicz z doczesnoci si wyniós.

Dosy tego na ten raz, wkrótce bd pisa.
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Jeli bdzie mona, wywied si cho nie tak pilno,

czy Hoowczyc yje, ju o to przed rokiem pisywaem

teraz znowu proszony, to samo zaczynam, prosi o to

Poliski, jemu nieco powinowaty.

Napisz mnie adres do Marcelki, ebym umia do

niej pisywa, bo t ra przez rce ksidza Siekierki

pisaem, moe by niekontent.

Rodzestwo serdecznie ciskam.

Bd zdrów.

J. Lelewel.

LIST Lin.

Do Rodziców.

Wilno, dnia 2 Stycznia 1808 r.

Najukochasi Rodzice Dobrodziejstwo!

Smutny i okropny list ostatni Ojca Dobrodzieja

niemao mnie przerazi, to tylko pociech przynosi, e
lubo ta nerwowa choroba cika, lubo jak tu powiadaj,

medycyna na ni lekarstw, prócz wina, niezna, — jednak

przy wielkiój pilnoci nie jest tak bardzo niebezpieczna.

niadecki Jdzj na ni chorowa, wielu chorujcych tu

znaem, wszyscy wyzdrowieli, chocia choroba ta, kiedy

wiele lazaretów w miecie byo, bya powszechn ju
prawie zaraz, dzi o nij ani sycha w Wilnie.

Ale oprócz tj biedy wyobraam sobie, jak musz
by cikie inne okolicznoci, sam ciki przejazd jest

smutn rzecz.

Co do mnie wszystko idzie dobrze, kiedy lepij

id niemoe. Ale niedawno poznaem si z Sobeckim,

którego moe Ojciec Dobrod. sobie przypomina: by on

w gwardyi litewskij i zna Ojca Dobrod., przesya
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swe ukony. Pyta si mnie o Sztetnerów, o jednym,

e by w policyi, wiedziaem, o drugim niewiele.

Pamitny zawsze ask Rodziców Dobrodziejstwa,

zostaj z powinna, wdzicznoci i z winnem uszanowaniem

i respektem.

Rodziców Dobrodziejstwa

szczerze kochajcym synem

Joachim Lelewel.

LIST LIV.

Do Brata.

Wilno, dnia 2 Stycznia 1808 r.

Bracie kochany!

Niezmiernie ucieszony twoj krótK odezw, wielu

ni, e powiem, uszczliwiem. Zdjta wielokrotnie kopia

z twego iistu, po caym miecie chwytana, bo to jeszcze

wcale nowe byo.

Wielu Wilno i Litw rzuca, pdzc si moe ....

Ale mnie to nieobcbodzi teraz, jak bd w domu, bd
si pyta, teraz czekam tylko i wygldam pomylniej-

szych wiadomoci o zdrowiu. — Recherchów Po-

tockiego ju mi niepotrzeba, bo ukradem i mam.

—

Odpisawszy ci tak na twój list nawzajem, naprzód nie-

bardzo pocieszne nowiny
,

(a moe ju i nienowiny)

przesyam.

Zeszed w tych czasach m w caej Polsce szano-

wany i prawdziwie swym obywatelom poyteczny Smu-

glewicz malarz, w krotce po nim wyniós si z doczesnoci

i Tomasz Hussarzewski missionarz, dnia 13 Grudnia

1807 r., wanie kiedy zaczyna 75 rok ycia. Ju wic

pani Hussarzewska straci nadzieje widzenia go.
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eby teraz ciebie rozerwa, wypisuj nagrobki, na

mier wielkiego Smuglewicza. Naprzód znany ju z moich

powieci Szusowski exjezuita nadworny uniwersytetu

poeta, zaraz po acinie tak wyoy

:

Petersburgensis Sanct Imperator Roma aliue,
Pulchre depingunt pulchra opera ut vir heros.

To po polsku:

Pikne, o piknych dzieach ma jak y zdanie.

Sankt Imperator sawi Rzym, obrazowanie. *)

Ad mentem Szurowii, zaczy si mnoy i inne

nagrobki. Naprzód autor pierwiastek mojej muzy, Unicki

brat tej panny Unickij, która (podobno jest na pensyi

u Lakaz), napisa i drukiem ogosi.

Po trzykro swe laury odnawia w Rzymie,

Swym pdzlem zrówna Rafaela sztuce,

Uczy jak zyska uczonego imi.

y, aby ycie pdzi na nauce.

Commentarius. Myl Szusowskiego „Rzym
sawi obrazowanie."

Wiersz równie wyborny.

Chcc mu dojecha Paszkiewicz (lichy) tomacz

Semiramiay, a czonek towarzystwa filomatycznego, czyli

przyjació nauk (naszego) (dzi bdcy w Warszawie)

ulepi nowy nagrodek i z podpisem Susowskiego ogosi

na supie przy uniwersytecie przylepiwszy.

Pamitce bohaterów wiat posgi stawia,

I obu osiom ziemi ich dziea objawia

Smuglewicz swoim pdzlem tak zyska saw,
Któr Polak ocenia nad ich laury krwawe.

Commentarius myl Szsuowskiego Heros
równie dobrze wydana.

*) Obrazowanie jest z ruskiego to, co obraz wyobraenie
wiadectw.
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Nakoniec kto Szusowskiemu da w rce co na-

stpuje :

Jak Appelles u Greków, jak Rafael w Rzymie,
Tak Smuglewicz uwieczni swoje w Polsce Imi,
On najpierwszy Rodaków do pdzla zachci,
Jego pamitce Rodak ten kamie powici.

Omyli si pisarz, Rafael w Urbinie nie w Rzymie,

a te wiersze na papierze nie kamieniu, na nich si
skoczyo.

Jak tylko Hussarzewski do grobu by zoony, sta-

raem si wydosta jego, jeliby jakie byy rkopisma.

I dokazaem swego, mam dzi wszystkie, ale w nich nic.

Jedna tylko byaby sztuka mylenia, dobra do druku,

ale nieboszczyk komu poyczy i niemona doj gdzie

si podziewa, chocia to naley do towarzystwa naszego.

Inne rzeczy s: Kawaek tylko wykadu sztuki
rozumowania, niektóre wypisy z gazet o k o n s ty-

t u c y i f r a n c u z k i j, przepisana po francuzku fi 1 o-

zofia Chiska i resztki z porozrucanych i pogubionych

notatek h i s t o r y i. To s wszystkie dotd odkryte

rkopisma. eby znale i odkry sztuk mylenia,
tobymy towarzystwo przyjació nauk postarali si o jej

wydrukowanie. Ale si lkam, eby niebyy próne
chci nasze i obietnice, bomy j obiecali drukowa
jeszcze w pierwszym roku zawizania naszego na po-

siedzeniu publicznem.

Dziwi ci zapewne, e tak wspaniale o towarzystwie

wspominam. Roku przeszego pod prezydenctwem £tu-

blewicza, w samej rzeczy towarzystwo to Jeszcze pod

tytuem nauk i umiejtnoci bardzo kawczao, uprzy-

krzy si taki prezydent wielo i pikno mowny, b lv zal

7toXvylci)oooc ciQ%oc ale nieczynny, odmienione wic nieco

za jego rzdów ustawy, prezydenctwo na rok ograniczyo

(a byo doywotnie, widzisz rzecz pospolit). Po sko-
czonym jego roku przez jaki czas byo bezkrólewie,



— 109 —
dzi jest prezydentem Sebastyan ukowski, adjunkt

w uniwersytecie, nauczyciel jzyka greckiego. Tak wic
towarzystwo jest mimo opieszaoci dawnego prezydenta

i sprzecznoci niadeckiego rektora, który chciaby, eby
sam uniwersytet panowa, on nad uniwersytetem, a nad

nim Malewski, nad Malewskim Worek.

Z tego towarzystwa ju mamy nastpujce dziea:

1) Gramatyk jzyka greckiego, uczenie napisana przez

Sebastyana ukowskiego dzisiejszego prezydenta. —
2) Chrestomatia jzyka greckiego, Jakobsa staraniem

tego z polskim sownikiem wysza. — 3) Semiramis
tragedya Woltera , wykadania Benedykta Paszkiewicza.

4) Te baj da. — 5) Cyna tragedye (licho) tomaczone

przez Franciszka Godlewskiego, niegdy wiceprezydenta.

6) Kaza witecznych przez tego, tom I towarzystwu

dedykowany. 7) Nakoniec Edda, wiesz czyja. Oprócz

tych zaczo si drukowa tomaczenie dziea P e s t a-

1 o z z e g o sawnego, który o edukacyi dzieci pisa,

bdzie tego dziea tomów 4, wykadania Marcinowskiego

teraniejszego sekretarza towarzystwa. W krotce bdzie

ukoczone i drukowane z textem greckim, tomaczenie

z greckiego Apolodora, przez 'ukowskiego prezydenta.

Niegdy sekretarz Twardowski ma take drukowa
tomaczenie jednego dziea La G ranga i swój ukad
matematyki. Moe jeszcze co wyjdzie, a zapewne i ro-

czników z jeden tomik. Masz nie wiele, wicj obie-

cano. Przy pocztkach tak zturbowanych niemona

lepij, a có jeli wynajd sztuk mylenia?
Teraz o sobie pogadam. Zdarzyo mi si teraz

znale lekcyjk do dawania jeografii i arytmetyki Ger-z-

dorfównie malekiej, na miesic lekcyi 22 za to czerw,

zotych 4. Wkrótce znowu Sobeccy w ssiedztwie Gersz-

dorfowj stojcy chcieli, eby ich synkowi podobnie aryt-

metyki, jeografii i pocztków niemczyzny dawa, na cae

22 nie chciaem si podj, ale tylko przyjem 13 przez
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miesic na siebie, 9 oddajc drugiemu, do tamtego aryt-

metyka, do mnie niemczyzna i jeografia nale, paca
na obudwóch ta sama to jest 4 czerwone zote. Mam
wiec teraz przychodu 6 czerwonych zotych na miesic,

to tyllto bieda, e to nie lgnie do kieszeni.

Sobecki przypomnia sobie Ojca, ztd ju z nim

bliej, jeografii nie t\lko may Heuryczek, ale i sama

jego mama uczy si,

Mam jednak wiksz pociech z trzpiota Teofili

Gerszdortówny, anieli z Henryczka, bo biedny niepojtny.

Oprócz tych faciend moich, wyfaciendowalem sobie

niema liczb ksieczek.

Pisaem ci naprzód i widziae Edd drukowan.

Namówiono mnie do tego, chwyciem si, ale po wydru-

kowaniu zaczem si lka, ba i aowa. To extrait
zrobiem jeszcze w iy05 r., poczem tekbtu francuzkiego

w rku nie miaem, mogy wic by omyki. Byem
w obawie, ale e ju byo Tymczasem, teraz do-

staem na poyczenie to dzieo po francuzku, innj

edycyi, przetrzsaem na nowo i nie wiele omyek, które

najwicj z czstego przepisywania wyniky, znalazem,

zreszt inna edycya rónic stanowi, teraz wic ju
mielszy jestem, i za zdarzon okolicznoci bd si

stara kilka egzemplarzy przesa. — Lecz wracajc do

swego. — Zawadzki majc w myli przedrukowanie Wagi
potrzebowa mnie, wic darowa, a potem zakupi wszy-

stkie egzemplarze i da za to dzieo Millota tomów 15

dukatów 6 zp. 6 groszy 20, i jeszcze przyrzek history

rewolucyi parun temoinoculaire zp. 10. Tym-

czasem niespodziane wypadki zamiar przedrukowania

Wagi z dodatkami wstrzymay, trzeba si byo zatem za

zadatek wypaci, i na to si znalaz sposób.

Przedrukowywa on gramatyk francuzk Kami-
skiego i wypisy fraocuzkie przez niemca ukadane, ale

chcia do gramatyki jakie odmiany wprowadzi, i po-
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trzeba byo przy wypisach sownik francuzko-niemiecki

na francuzko-polski prz(^robi, jego turbacyi dogodziem

(clio bez wielkij pracy) w gramatyce napisaem w pier-

wszym rozdziale o pronuncyacyi, a w sowniku obok

sów francuzkich polskie popisaem. Jeszcze mi da
chemi now niadeckiego zotych 36, Yoyage de Te-

neman zotych 24, Yoyage de Mungo Park tomów 2

zotych 29, o stanie mineralogii Symonowicza 2 kitiki

zotych 10; wiele innych drobnych, i wiele swoim kosztem

oprawi. Ale na tern nie koniec, bgil ich mia wicej.

Czartoryski stary pisa do Zawadzkiego, aby si zaj
przedrukowaniem Wagi i Albertrandego, i eby si po-

stara o przypiski do nich, bd mia co do roboty, bo

ju i zaczem. Oprócz tego nie dawno od Twardo-

wskiego dostaem w prezencie Gibbona Decadence
des Romains 18, tomowe dzieo piknie oprawne,

znaczy dukatów 13, czyli rubli 39, czyli zotych 360 —
oprócz tego od niego Piaseckiego Chronikon folio.

Gdyby si na tem koczyo, byoby niele, ale si chce

czasem, ile kiedy przypadkiem, co kupi. Z wikszych

tedy dzie mam: Fragments Hist. et Geografi-
ques J. Potocki 4 tomy 4". Mon u men ta Sar-

raatiaeS. Staro w olscii; folio. Historia Pr ussiae
Leoni; folio. Historische Fragen J. Hubnera
tomów 17. — 12*^ czego u ojca jest tylko 6 urywkowych.

Prosz jednak tom 10 zachowa, bo tego mi brakuje,

a wiem dobrze, e jest. Atlasik ze 33 mapami Pliuii

historya naturalna tomów 5, 8". A mmi a ni Mar cel lin i

tomy 2, 8^ i wiele innych. Tak rónemi sposobami

mno. Wyszl mnie gdzie na rok przyszy po waka-

cyach, bd mia si czem bawi; bo jeli zostan jak

jestem, nad 100 dukatow gdzie w gbokiój Litwie

w szkókach powiatowych bakaark, nic wicej nie czeka.

Mielimy prefektem Kundzirza, tak si odgraa, dzi

jest thymeryczny, Jucizil ten si owiadczy, e tylko
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swoich nowych wykieruje; wniosek wic, e nie nas

czwartoletnich, ale i toby rzeczy mae byy, gdybymy
przynajmnij od wymysów to Jundzia prefekta, to nia-

deckiego rektora, turbowani nie byli. Dla przykadu,

do powiedzie, e Jundzi chce, aby kandydaci wosy

do góry zaczesywali a niadecki, aby wszyscy jego

staraniem wydrukowanego Euklidesa studiowali — owo
uczone gowy! Od tego czasu ju nie mam pretensyi

do rozumu.

Teraz wicj, ni kiedy ycz sobie wpa w rce

Czackiego, przynajmniej nie bdzie patrza na wosy, na

odzie, ani zechce, eby Euklidesa czyta a nikomu pie-

nidzy dawa, ani ale wtpi, eby co byo, zdaje

mi si, e midzy nim a rektorem mog byd jakie

emulacye.

Pierwsz ra rektor mi powiedzia, e tego trzeba

si trzyma, lecz kiedym z nim nie dawno mówi, owiad-

czy si, e mnie do Porycka ani Krzemieca wysya
nie myli, chyba tylko na par miesicy ! i to za jakimsi

kontraktem, który o mnie z Czackim zawrze, przez te

dwa miesice powiedzia, e bd móg sobie wypisy

porobi. Litowaem si nad uczon gow, a kto bredzi,

niema odpowiedzi, ukoniem si i poszedem. Podobne

rozstanie si jest zwyczajne z Jundziem, bo on gada-

tliwy, tak wiele bredzi, e nigdym si jeszcze koca

rozmowy jego nie doczeka. Mimo tego jednak rektor

wielkie rzeczy w uniwersytecie ma dziaa, jest wielki

matematyk i astronom, nie mae pienidze bierze. —
Jundzi za drukuje dziea i kady tom ich przedaje

po 8 zotych i groszy 10 chociaby ich sto razem prze-

dawa, i jest wielki botanik.

Zdaje si, napisaem wiele, i miaem co pisa, moe
ci to znudzi, te katalogi ksiek, te dzikie rzeczy, ale

ja to dla ciebie.
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Upraszam ciebie, jeliby gdziekolwiek postrzeg jak

edycy Kadubka lub Marcina Galla, cho bez pienidzy

kupuj. Jeli kiedy bdziesz w Okrzei, wypisz rai tytu

Dugosza, a nadewszystko rok i miejsce druku. Mara

wielki chaptes na Dugosza i I^adubka w Ksinicy
pijarskiej, ale jeszcze ani wykrci ani ukra mog.

Hussarzewski umierajc napisa testament, którym

misionarzom warszawskim przeznaczy po 100 dukatów,

zapisa swoim dwóm chopcom po 100 dukatów, reszt

misionarzom Wileskim. Familii, mówi, nic nie zapisuj,

bo ona odemnie nie potrzebuje. My z boej aski.

Konstanty Szelutta, czytajc tyle razy w listach do

braciszka przez W Al Pana Dobrodzieja pisanych, askawe

o mnie wspominanie, zna za powinno przynajmniej

w tym czasie, kiedy ma ukontentowanie WPanu Dobro-

dziejowi powinszowa wit i nowego roku, yczc
wszelkich pomylnoci, zoy podzikowanie.

Nie mogem odwied od tego przypisku (królew-

skiego) chcia jeszcze i do Marcelki przypisa si, ale

dla ciasnoty miejsca i maego papierku na inny raz

ochot zachov/a.

Poniewa jeszcze papieru dosy zostaje, jeszcze ci

pisz o prz\padku, co si sta na I nami. Lokaj rektora

krakowiak (ju wic wielce zacny czowiek, bo rektor

z Krakowa) zdrów od dawna, zawczora rano znaleziony

nie ywy, nic wicej nie byo, jak tylko giowa leaa na

ziemi, nogi na óku, móg si zsun i spokojn mier
znalaz.

Jutro, kiedy ten list poczt z Wilna wyjadzie, u nas

bdzie posiedzenie zwyczajne.

Po witach nastpuj egzamina naprzód Euklidesa.

Ale, ale kadencyi w tym wierszu nie byo.

I rzecz dziwna, e mi si pisa nie znudzio? Wic
Listy J. Lelewela. Tom I. g
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Naladowcy Salustyusza,

Eurypida, Monteskiusza

Nawet Arystotelesa

Musz sucha Euklidesa.

Prawodawcy, dziejopisy

Filozofy czy poeci

Odbiegaj swej misy

Bo nauka do nich leci,

Która nas trudzi

I wielce nudzi.

Dzi Wilno wszelkiej wielkoci.

Ma za miar Jednoci. — Reszta potem.

A e zawsze pisz w nocy

"Wic ci ycz dobrej nocy.

Bd zdrów

J. Lelewel.

LIST LV.

Do Brata.

Wilno, 11 Lutego 1808 r.

Bracie kochany!

Przez wydarzon okazy pisz. Jeneraowj Twar-

dowskij przysza ochota sprowadzi karet i pantalion.

Zaraz wic projekt, tego dnia paszport, tego dnia

i skutek. Odaszewski wysany do Warszawy, ale wprzód

jadzie do Piska, okra wic, i ten list nie tak prdko
zabiey. Zapewne ci moje eh ryje nudz, lecz wiesz

com dawnij powiada na to, a wreszcie, co tobie nie-

miego, drugiemu nie czy, ja za bardzo lubi, kiedy

kto do mnie dugo pisze.
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Dzikuj ci za doniesienie o polepszeniu si zdrowia

Jasia, co mnie mocno troszczyo; bo znam jak ta cio-

roba cika. Piszesz intra parenthesim, e nie wiesz,

czym list twój odebra w którym opisae wjazd króla

saskiego — z twego listu poznaem, e mój, potym

pisany odebra, w nim wyranie ile pamitam byo, e
list twój wiele osób w Wilnie ucieszy, i na wiele rk
by przepisywany, bo jeszcze wiee wiadomoci przyniós

(chyba mego cakiem nieczyta).

T ra przeprawiam kilka exemplarzyków Eddy.
Po jej wydrukowaniu pisaem ci, em si bardzo trwoy,

lecz ju teraz jestem spokojny. Dostaem j po fran-

cuzku edycyi póniejszj , taka podobno jest w Okrzei

i jeden szczególniej, ale za to potny bd znalazem,

który, ile mog miarkowa nie zrozmaitoci edycyi, ale

z niezrozumienia poszed. eby go naprawi, trzeba na

stronie 29 wymaza cakiem : s jeszcze wieszczki
przeoone nad czasem z tych najmodsze
wiekiem, a bdzie nieco lepiej. Nadto, jak to w tych

materyach byd musi, zdanie moje wzgldem narodów

we wstpie podug Pinkierdna Adelunga i innych wy-

liczonych, cakiem si odmienio.

Pracuj teraz, jakem ci kiedy donosi, nad Sowia-

nami, lecz, e brak ksiek, daleko mnie od koca za-

trzyma, i zapisane z Niemiec, chyba jeszcze za kilka

miesicy przyjd, chciaem wic czstk tego prdzj
wygotowa, i badania o Medach i Sarmatach ju
do koca prowadz, bo tylko poprawi i przepisa po-

zostaje, wiele mi do tego pomaga Grodek niegdy w Pu-

awach teraz w Wilnie ksiny i profesor w uniwersy-

tecie, czowiek wiaty, {^racowity i prawdziwie uczony,

udziela mi, jakie móg mie ksiki, nawet swoje rko-

pisma, w czem on jest bardzo ostrony, musi si oba-

wia, aby mu kto pracy nie krad, i jego trudami przed

powszechnoci nie wieci, mnie jednak zaufa. Lecz
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gdyby przypadkiem te moje zabawy byy drukiem ogo-

szone z teraniejszej rozprawy Siarczyskiego o bóstwaci

sowiaskich, domylam si, e w Warszawie by si nie

podobao, zadziwio mnie to mocno, kiedym w gazetach

Warszawskich postrzeg, e autor rozprawy o bóstwaci

Sawiaskich, usiuje z bóstw i nie znanych prawie wiem

pewno) opinii religijnych Sawiaskich, o dawnoci Sa-

wiaskiej wnosi, domyla si (wyrazy w badaniach

najstraszniejsze, one jedyne, co w bdy pdz,) jednak

gazeciarz zapewne z opini powszechn, chwali. Ale

nie chc zawczasu piorunowa, samego pisma nie znam.

Przy Eddach masz doczony egzemplarz gramatyki

francuzkiej i wypisy tego jzyka. Posyam, eby zoba-

czy, jaki mój obrót w mnoeniu ksinicy.

Do wypisów samych niechc si przyznawa, do

mnie tylko dykcyonarzyk na kocu pooony naley,

(cho i tam wiele omyek). W gramatyce samej masz

mój ustp (ale odmieniony, bo si bali tak drukowa

jak napisaem), i rozdzia o czytaniu, w reszcie prawie

nietknity Kamiski, jednak nie chciej przypadkiem Ka-

miskiemu, nawet i komukolwiek o tem powiada, niema

si z czem produkowa. Mue Marcella u siebie za-

trzyma dzieo Baki, ale go zobaczysz kiedy i rozemie-

jesz si. Jest to w samej rzeczy Bjki jezuity wiersz,

do którego przedmow Rajmund Korsak w Grodnie dla

króla w czasie sejmu dorobi. To przedrukowano i jeszcze

w imieniu Baki, Dubiskiemu deJykacy napisano, jej

pisarz jest Lew Borowski, czonek towarzystwa naszego

filomatycznego, czyli przyjació nauk, a tego roczny

profesor w wistoczy (do czytelnika byo w starej edy-

cyi). Ksieczka ta wydobyta z prochu jest przedruko-

wana staraniem kilku medyków Wileskich, na poytek

drukarza.

Teraze j, przeczytaj,

I jeli mona seas chwytaj.
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Przy tych ksieczkach s jeszcze odrobiny nasion,

niewiem jakich, nazwiska ich s pod numerami.

Rozumiaem, jak Jundzi naszym prefektem zosta,

e czciej u niego bywajc b§d móg jeszcze nasion

co wykwestowa, ale my teraz z daleka, oba nawzajem

bardzo grzeczni, bo i Jundzi teraz, jak go w niczm
nie posuchano, ucich.

Za Strój nowskiego wiedzielimy wszystko, co o nas

gadano, lecz teraniejsze ministerium uniwersyteckie inne,

mao co mona si wywiedzie, z wielu jednak okoli-

cznoci widz, e mam u niadeckiego wic i u caego
ministerium dobr opini, a opinia jest szczciem.

Wreszcie nikomu si nie kaniam, id drog prost i o

same ministerium niedbam, bo od niego ask nie dam,
ono to wie bardzo dobrze. W Wilnie za teraz wszy-

stko matematyka.

Dzi Wilno wszelkiej wielkoci

Ma za miar Jednoci

A dzieo wzór porzdku i cisoci
Jako hod gbokiej czci i wdzicznoci
Dla wielkich o wychowanie troskliwoci
Dla wypenienia gównej powinnoci,
Która jest razem natchnieniem wdzicznoci
Dedykowane jego cesarskiej moci.

Co podkrelone, wyjte z dedykacyi imperatorowi

tomaczeuia Euklidesa przez Czecha. Pisa t dedykacy
tu w Wilnie w niebytnoci Czecha Jan niadecki rektor,

i tak nieuwanie, e w krótkim kawaku peno ci ci!

Sporzdziem sobie teraz frak paradny, tak e Sze-

lutta zazdroci, czegó wicj? nadto spodnie i inne

potrzeby. Pienidzy nawet mam hukiem, a jak mi

dobrze pójdzie spekulacya, nie tylko ksiki zapisane

z Niemiec opac, ale pomyl o dykcyonarzu Lindego,
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bo kiedy on jest na wiecie to bez niego dla mnie, jak

bez rki, i jeszcze bd mia na drog do Warszawy.

Teraz yj sobie swobodnie, wygldam jednak koca
roku i kandydactwa, bd wtedy w domu! bd si

cieszy, skaka, radowa . . . .

!

Ale mam od dawna ochot sztychowa, wygadziem

wic sobie 3 grosze i zrobiem próbk, któr tu przy-

czam. Bardzo niezgrabnie, bo niedbale, bo z woskiem

robione i pierwsza robota, niedziw wic, e si znajduje

9. Mona jednak dalj próbowa.

Pisz spieszno na jednej nodze. Donie te czem

jest Woronicz. Czy niewiadomo co o Hoowczym?

Bd zdrów

J. Lelewel.

LIST LVL

Do Ojca.

Wilno, 9 Czerwca 1808 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

List Ojca Dobrodzieja przez Unickiego pisany, bardzo

Wilno uchybi, Unicki go nie dowióz, odda mi tylko

bilecik od siostry, i ledwo Komarzewskiego odebraem,

reszta ksiek jeszcze oczom moim, od Unickich rozpo-

yczona, ukazan nie bya. Oczekuj teraz z niecier-

pliwoci nadchodzcych waUacyi, peen nadziei, e bd
móg osobicie upa do nóek rodziców dobrodziejstwa
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teraz niech mi wolno bdzie tymczasem zoy winne

uszanowanie.

"WMPastwu Dobrodziejstwu

szczerze kochajcy syn

Joachim Lelewel.

LIST LVII.

Do Brata.

Wilno, 9 Czerwca 1808 r.

Bracie kochany!

Okoliczno S. Antoniego kazaa mi urwa kawa
drogiego czasu, prawdziwie natokiem robót przywalonego.

Pisae mi wiele rzeczy, ale prawie tylko natrca.

Wdziczny ci przynajmniój, e wiem adres. Niewiera

jednak, jakim trybem czynnym czy biernym w starym

miecie przedaua kamienica, w jakij liczbie pojedynczej,

czy mnogiej pozostaa na Dugiej ulicy. Smutne mi

zreszt prawisz wiadomoci, tu klsk na mosty, tu . .

.

ale pomijajc to, rzeczesz zapewne, wymawia si prac,

a pewno prónuje; naprzykad tedy: oprócz nadchodz-

cych, niewiem, moe wielorakich examinów, zajty jestem

autoromani.

Pisae do mnie, e X. Kamiski by tak askaw,

i chcia towarzystwu Warszawskiemu ukaza bezimienne

wydanie Eddy, gdyby nawet i autor by wiadomy, pra-

wdziwie, e to nie warte oka towarzystwa, to raz; po-

wtóre, rozesza si wiadomo ponura, e kanonik Bohusz

od Herulów pocztki Litwy wyprowadzi, i to ma lada

dzie czy towarzystwu Warszawskiemu zoy, czy na
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jogo pubiicznem posiedzeniu czyta czy to drukowa.

Te wic powody zachciy mi i omieliy do nowego

ju w 1807 Yok\i wygotowanego pisma wydruliowania.

eby rzecz prdzej bya, druliuj go swoim liosztem

Jest tam wszystko, coby Bohusz za Herulstwem Litwy

móg powiedzie, pod wielk poddane wtpliwo. Za

dwa tygodnie ju wszystko bdzie ukoczone.

Oprócz tych zatrudnie mam i inne uboczne ju ze

wzgldu przyszych projektów i dalszego ycia, ju te
ze wzgldów biednego towarzystwa filomatycznego etc.

Na tytule nowo wychodzcego dziea bdzie: „przez

J. Lelewela Mazura." Bd zdrów. Rodzestwo serde-

cznie ciskaj. Marcelina pisaa dobrze i nie dawno, ale

jej dania trudno dopeni, bo teraz ju o rysunkach

zapomniaa.

J. Lelewel.

LIST LVin.

Do Joachima Lelewela.

Poryck, 27 Lipca r. 1808.

Wielmony Mci Dobrodzieju!

Czytaem rozpraw WPaua. — Jest to pierwsze

pismo, które z rk jego wyszo. Przeczytawszy rozpraw

Gatlereva, którj zapewne pod rk niemiae, znalaz-

by jeszcze róne miejsca dziejów do rozwaenia.

Pisz dzi do uniwersytetu z prob, aby tu przy-

jecha i doskonali si w historyi i numizmatyce. Dla



— 121 —

W Pana bowiem gotuj katedr hi^toryi lub numi-

zmatyki. Rozumiem, e do mnie z ochot przybdziesz.

Zostaj z winnym szacunkiem.

WWPana Dobrodzieja najniszy suga

Czacki.

LIST LIX.

Do Ojca.

Warszawa, 1808 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Zapewne dopeni woli Ojca Dobrod., kiedy jemu

zdam spraw z przybycia do Warszawy, dla tego wy-

starawszy si na dolo o atrament i pióro, siadam do

pisania: Wyjechawszy z Woli dosy póno, z wielk,

atwoci przyjechalimy na komor cesarsko królewsk,

by tam wówczas i sam p. Brezany i z dala wzajem ka-

nialimy si, kontroler i stranik rewidujcy byli grze-

czni i bez adnego ca pospieszylimy ku Zombkom.

Pan Prot z dobr min z paszportem poszed do ko-

mornych, i ja za nim, gotów na dugie explikacye. Tym-

czasem widziaem, jako jego zapisywano w ksig, e do

kraju powraca, potem go pytano, co ze sob wiezie, ja

mu dopowiada, o czem tylko wiedziaem, i razememy
wyszli, niebardzo mnie potem wypado nasuwa si,

wic p. Prot poszed, gdzie si co opaca i tam uznano,

e poniewa te rzeczy, które wieziemy s na wasne

potrzeby, wic ca paci nienaley. Przyszed stranik,

powierzchu przerewidowa i my pojechali. Na rogatkach

pragskich, kiedy p. Prot swój pas produkowa, ja mi-

nwszy piechoto rogatki, poszedem ku fortyfikacyom.
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a zczywszy si z p. Protem przeoylimy od Pawa,

rzeczy, na nasz wasg, uwolnilimy go i pospieszyli przy

dobrym zmroku ku szacom, nakoniec dobrze ciemno

byo, kiedymy pod kamienic stanli, wyoywszy rzeczy

i dawszy dobra noc p. Protowi, pojechaem z Maciejem

do jego domu po klucz, z którym przybiegszy, ogl-

daem nieznane pokoje i spa poszedem. Po dobrj

nocy zrana o 6 zaczem porzdkowa i o piknej lekcyi

myle, nadszed te i Maciej, odniós rzeczy Protkowi,

ja tymczasem pobiegem do fryzera z gow, uporzdko-

wywalimy tymczasem, czekajc na p. Prota, który mia
si urwa ze swych wizów koo 9. Za przybyciem

jego stana rada, e naprzód potrzeba przewexlowa

pienidze, a e 50 dukatów rónego kalibru trzeba byo
zamieni, wic niespodzianie cay ranek zszed za

niczem, kupilimy tylko szelki, kapelusz i naszyjnik do

chustki, wynalelimy prócz tego buty, — kapelusz ko-

sztuje z. 27, szelki 8, a naszyinik 3, buty 60. Maciej

tymczasem o 12 pobieg da je kobyle, o koo 2 pan

Prot pospieszy na obiad, powszechne rendez vous
dane byo koo 5, bo wtedy p. Prot mia urwa mo-

mencik z dyuru swojego, który przez nieszczcie w tyra

tygodniu na niego wypad. Maciej przyszed wczenij,

o 4 prosiem go o kupno chleba, kupi przytem cukier

i papier. O pitj ruszylimy do Frydrychsa po sukno

i kupilimy w kolorze niby ciemnobrzowym, okie po

z. 32, na spodnie i frak okci 5 za z. 160, poczem

u ydów kamizelk czarn tak jak p. Prot za z. 20,

po drodze zabralimy buty. Pan Prot pobieg do bióra,

a ja otarszy si nieco, ze zmrokiem pospieszyem na

krótk wizyt do ministrów. Meldowany moe bez po-

trzeby, znalazem, e p. Antonina do trzeciego pokoju

wysza, a p. ministrowa siedzc przy toalecie przepra-

szaa mi, e naprzeciw niewysza, bo si ubiera, mil-

czaem jakby nierozumiejc tych komplementów, bo nic
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innego niewypadao. Cigna dalj p. Ministrowa roz-

mow o zdrowiu w Woli, jara ukony owiadczy, bya
jeszcze mowa o naszym wzrocie i wyszoci Protka,

o dawnoci mego przybycia i dugoci bawienia w War-

szawie, póniej (stosownie do sów swoici, które po-

wiedziaa, e dla tego nieprzyszed do nas na obiad, e
swego ma niema) p. ministrowa prosia abym wieczorek

u nich strawi, bo i sam p. minister bdzie, i bdzie

o Wiloie rozmawia, niemogem jednak dopeni jj

dania i szczerze wymówiem si p. Konkowskim, e
mam do niego interes, p. Antonina te dooya, e
jeszcze bdzie czas, na potem z nim si nacieszy. Pani

ministrowa na inny wieczór prosia, ja zatem z Maciejem

w kamienicy czekajcym do p. Konkowskich pospieszy,

trafiem szczliwie na sam kolacy, przynajmniej e
samego zastaem, po przeprosinach tedy i zjedzeniu

wieczerzy, rozmawialimy z panem Konkowskim ju
o rzeczach uczonych, ju te o polityce, nakoniec o Jasiu,

przyzna, e projektowa, aby Jasio chodzi do szkoy

wojskowej, i chcia o tem do Ojca Dobrodzieja pisa. —
W szkole tj daj wszystkich nauk matematycznych,

od samych pocztków, wszystkie nauki tyczce si woj-

skowoci, jako w szkole wojennej, architektury, rysun-

ków, historyi, geografii, nadto ucz jzyków fracuzkiego,

niemieckiego i rosyjskiego, — sowem wszystko prze-

chodz, oprócz literatury i moralnoci. Z boku tym-

czasem w drugim pokoiku Jasio spowiada si Macie-

jowi, e ma wielk do tj szkoy ochot, bo to ucznio-

wie w mundurach i przy szablach chodz, i to najwicej

co wabi. Do tj za szkoy co pó roku trzeba paci
z góry po z. 100, nadto sprawi mundur. Uczniów

ju liczba ma by znaczna. Pan Konkowski jest za ni,

ale p. Konkowska przekada: e Jasio jest saby, a to

daleko chodzi potrzeba, na wiosn i jesie nieznone

bota, (a nadewszystko przed domem, w którym pp. Kon-
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kowscy mieszkaj), przytem wilgo, i te wanie powody

odstrczaj nieco p. Konkowskiego. Do liceum p. Kon-

kowski oddawa nieradzi, ale sam powiada, e najlepiej by

byo, gdyby poszed do konwiktu, i radzi, eby by
u X. Kamiskiego. Wtpi, ebym móg si wykierowa

by jutro na zoiborzu, niemona wic nic, zdaje si, za-

wiza, chyba jeli Maciej, lub kto za tydzie do War-
szawy przyjedzie. Wróciwszy od pp. Konkowskici i po-

egnawszy si po 9 z Maciejem, siadem do tego listu.

Ojciec Dobrod. raczy darowa niesychany nieporzdek

w pisaniu, i e miem sam brulion u nóek jego skada.

Dzi w stancyi Macieja kocz dziennik bytnoci

dwudniowej w Warszawie. Z rana za drugim razem

przynajmniej znalelimy Cielika krawca, który obieca

suknie wygotowa na pitek
,

pobiegem potem do

X. Kamiskiego z niewielkim skutkiem, ali si niezmier-

nie na nieszczsne okolicznoci i wymawia dycezywe,

e miejsca wcale niema. Rozeszlimy si tedy na niczem,

niewiem, co teraz pocz, czy Jasio ma podug swego

yczenia chodzi do szkoy] wojskowj, czyli dla tego,

dla niego obmyla gdzie blisze mieszkanie, szkoa ta

jest w arsenale na dugij ulicy. Czy te jeszczeby

mona si stara, aby Jasio móg by umieszczony u ja-

kiego ksidza Pijara w kolegium, a przez to móg cho-

dzi do szkó pijarskich, albo i do owej szkoy. Có-
kolwiek bd, bd si stara u Pijarów obmyla i myl
radzi si X. Dbrowskiego rektora.

Wanie w ten moment znalazem u Macieja list

Marcelki, który podobno nie tak zatrudni, bo S. Micha

za pasem, ale co do panny Antoniny p, Prot sobie nie-

poradzi, jak z listu widz i niepowiedzia, e Marcelka

waszkiem, a nie kolask pojedzie, a p. Antonina tru-

mienk jecha podobno niezechce.
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Babuni Dobrodziejce rczki i nóki cauj mamy

Dobrodziejki take.

Nóki Ojca Dobrodzieja cauje syn

Joacliim Lelewel.

LIST LX.

Do Ojca.

Dnia 27 Wrzenia 1808 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Byem podug woli Ojca Dobrodzieja u W. Bergonzo-

niego. Po przeczytaniu listu mocno si zafrasowa, cze-

mum prdzj do Warszawy nieprzyby, ale potem si

uspokoi i z chirurgiem swoim uradzi, abym nosi

pasek. Na zajutrz, po examinie powiedzia, e gadaniem

piersi si wzmacniaj, i e to bynamniej Krzemiecowi

nieprzeszkadza, i e ja jestem zdrów, tylko osabiony, na

wzmocnienie tedy zapisa jakie piguki. U pp. usz-
czewskich byem po wiele razy, raz nawet na obiedzie,

dzi na kolacyi, ale dotd z p. uszczewskim mówi
mi si niezdarzyo — i podobno niezdarzy, trzeba wic
trzyma si rosyjskiego panowania. Uniwersytet prze-

znaczy mnie do Krzemieca za wol Czackiego i wy-

znaczy, jakie móg, najlepsze miejsce, to prawda. Pani

Taska sama mi powiadaa, lubo niedokadnie o ksiciu.

Mówia, e Groddek posya jakie pisemko moje, zdaje

si o tembym wiedzia, i Groddek ani mia, ani kupi

adnej ksieczki, a swego jednego exemplarza pewnoby

nietraci. Mówia przytem, e gdy ksi da, aby

Groddek jakiego Litwina ze stylem dobrym jemu za-

rekomendowa, e Groddek mnie jednego poda (na-
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pisanie pochwal Czartoryjskich), ale ksig zaraz jj
powiedzia, e rodzice jego bogaci zapewne niepozwol

i on tego nieclice, na co p. Taska powiedziaa, e
z ojczyzn podupadli i wiele dzieci maj, wic zapewne

miejscem niewzgardzi. Przysyam* Ojcu Dobrod. kopi
listu Czackiego, który mi p. Szelutta przysa, bardzo

w nim przysze i spodziewane wydaj si rzeczy. —
W Warszawie ju zaczyna mi si nudzi, najgorsze wie-

czory, czsto ze zmrokiem przyjd do domu i siedz

ju do nocy i rana. Chciaem nawet nieodbywszy wielu

rzeczy, teraz do Woli wraca, ale, e Mama Dubrod.

tak sowicie w prowianty upatrzya, musz ich uy.
Prosibym jednak Ojca, aby w poniedziaek lub wtorek

raczy przysa fur po mnie. Byem te u ksidza

Dbrowskiego i dowiedziaem si, e aden ksidz uie-

chce przyjmowa do swoich stanc} i uczniów, projektowa,

eby Jasio sta u jakiej zacnj kobiety, która ma nie-

daleko arsenau mieszka i przy której take jeden

z uczniów bdzie sta, a w tyme domu miao ich wicj
na niszem pitrze z guwernerem mieszka. Wtpi,
eby si to Ojcu Dobrod. podobao.

Mówiem wczora z p. Antonin o jj wyjedzie, po-

wiedziaa, e z Okrzei dla tego nienadsyaj, e naprzód

dotd ciotula niema stangreta, powtóre, e dla choroby

cikiej p. Kozowskiej wicej tygodnia w Sawnie du-

j bawia. Jeli wic z Okrzei przysz, daniem jest,

aby z WoH naszemi komi po ni i Marcelk przysano,

aby przez ten czas Okrzejskie konie sobie wypoczy.

Jeliby za powozu na komorze adnym sposobem puci
niechciano, stana rada, aby Ojciec Dobrod. przysa

fur po rzeczy, a p. Antonina z Marcelk najwszy

dryndulk, atwo si dostan, ale to od biedy, bo wida,

p. Antonina najmowania sobie nieyczy.

Miód przedany podobno, lepiej ni na miejscu

dawano.
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rozkazu Ojca Dobrod. Macij zostawi nam pie-

nidze. Dla Marcelinl{i salopy, tego bdzie za mao, ale

atwo temu paradzie, poniewa z p. Protem stanga

rada, e dla mnie paszcza niepotrzeba, i wiem, e to

i mamie si podoba, jak na miejscu z tego si wyto-

macz, bd wic móg zaoy, co bdzie wicej Mar-

celce potrzeba.

Dzikuj mamie za askawe przysanie pótna, i tak

obfitego prowiantu, a jakie to maso ! Pan Prot bardzo

go smakowa.

By te teraz u mnie Dytrycli, zoyem z nim rad
o frak mój granatowy, przed dwoma laty sporz^jdony,

a poniewa ma dziury na okciach i pod pachami, jest

projekt, aby z niego Jasiowi nowy frak elegancki spo-

rzdzi, niewiem, czy si to ojcu i mamie podoba, Jasio

jednak bardzo tego potrzebuje, surdut ju dziurawy.

Powiedziaem mu o rezolucyi Ojca Dobrod. byo peno
niewypowiedzianego alu.

Pan Prot teraz tu bdcy do nóek upada Babuni

i Matce Dobrod. nóki caujemy.

Zostajc z winnem uszanowaniem.

Szczerze kochajcy syn

Joachim Lelewel.

LIST LXL

Do pana Szeluty.

Wilno, 29 Sierpnia r. 1808.

Wielmony Moci Dobrodzieju!

List JW. Czackiego, który odsyam, przed dwoma
tygodniami oddany mnie by z poczty, a niespodziewaj-c
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si, coby w nim bardzo interesowao, postanowiem by
nierozpiecztowany, a do przyjazdu WPana zachowa,

lecz kiedy w dniu dzisiejszym dowiedziaem si o rezo-

lucyi uniwersytetu wzgldem wysania jego do Krze-

mieca, przyszo mi na myl, e ta dyspozycya moe
jemu si niepodoba, jeeli do nij nic niewpywa

JW. Czacki, uwaajc za na pieczci na licie do niego

pisanym znaki orderowe wnosiem, czy to niebdzie list

od JW. Czackiego, zdeterminowaem si zatym, on roz-

piecztowa, aebym jemu co przypodobaszego doniós,

ni same rozrzdzenie rzdu uniwersytetu, jako dobrzem

trafi, bo JW. Czacki yczy sobie sam tego, aby tam

przyjecha i tam dalj.

Do wyjazdu z Wilna na profesorów nie sam tylko

W Pan odbierasz dyspozycya, lecz wielu innych kandy-

datów podobne rozrzdzania w róne strony, a midzy
innemi, jak mnie donoszono, W. Poliski , Zienowicz

i Lelewel do Krzemieca, Abamowicz na profesora

fizyki do Miska, ukowski na Biaoru do Mohylowa

inni w inne strony, których nawet nieznam.

Mnie onegda uwiadomi rzd uniwersytetu na pimie,

e rang Kolleskiego asesora cesarz udarowa, a wczora

z okazyi tej rangi wykonaem w czasie sesyi rzdowj
przysig. Ta przysiga wiele obowizków na otrzy-

mujcego rang wkada. asce mnie przytem i do-

bremu sercu polecam, wyznajc, i z winnym uszano-

waniem jestem.

WMPaua Dobrodzieja

szczerze yczliwym i najniszym sug

Kon stan ty Szelut ta.
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LIST LXIL

Do Ojca.

Warszawa, dnia 28 Wrzenia 1808 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Jak tylko Maciój stan, zaraz przysane do ojca

dytki poroznosi, Marysia jednak e jeszcze niepokupo-

waa przed szabasem, to ma bra u Dyzmaskiego

dzisiaj.

U nas tu wszyscy zdrowi, wyjwszy u pastwa

Adamów katar przy teraniejszej wilgoci opanowa. —
Pastwo Deszertowie w d?,ie wyjazdu swego dosy
wczesno, bo koo 3 godziny wyjachali, pan kasztelan

i z córk ma jecha w krotce na Wol do Ozorowa —
Ada i Micha z X. Mierzkowskim powrócili, — sama

za p. ministrowa niepospiesza, bo trocha niedomaga. —
Babuni i matce rczki i nóki cauj, a rzucajc mnie

pod nogi ojca, z najpowinniejszera uszanowaniem mam
honor zosta

szczerze kochajcym synem.

Joachim Lelewel.

LIST LXIII.

W Woli Cygowskiej, w Grudniu 1808 r.

Do Brata.

Bracie

!

Zdziwisz si zapewne, e jeszcze Bohusza na rce
twoje pr?ysylam. Ju mi niepodobiestwo niedrukowa,

Listy J. Lelewela. Tom I.
"
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Wdziczny jestem p. Janowi za uwagi podane, ale

w moim przekonaniu, tym sposobem kadzc albo mil-

czc, skarbi sobie przyjació niepowinienem, ani te na tem

los mój niezaley, mam go dzi w Krzemiecu. Wiedz
dzi w Wilnie, e przeciw Szlecerowi i Bohuszowi dru-

kuj, coby rzekli gdyby zobaczyli pierwsze bez drugiego

ci, którzy s Szlecera uczniami. Na jakiebym si na-

raa u znajomych przyjació podejrzenia? Nic nie-

mog niedrukowa, tak jak jest bez adnój by najmniej-

szj odmiany. Straciem przeszo 20 dukatów na Litwi-

nach, jeli wic cenzura zechce kiesze moj na nowy

expens narazi i drukowa zabroni, ujm od swych cho
koniecznych potrzeb i kilka dukatów jeszcze utrac, nie-

chciaem ich traci i niemiaem do stracenia, ale po-

dobno trzeba bdzie.

Litwini z cenzur Wilesk 4 dni byli drukowani,

Bohusz we 2 dni bdzie ukoczony, bd mia co zna-

jomym rozdarowywa i przyjacioom. Upraszam tedy

ciebie jak najprdzej o rezultacie donosi.

Wyjazd mój jest zadecydowany, zaraz po Boem
Narodzeniu, jeli si niedowiem o pozwolenie druko-

wania, ale na twe braterskie sumienie, zaraz stanwszy

w Krzemiecu, najpierwszem zatrudnieniem bdzie, dru-

kowanie, i adne z adnych stron perswazye. Czekam

tedy spokojnie jak najprdszego doniesienia twego.

Ja teraz w tych dniach zatrudniem si nieco ju
przeszo od dwóch lat zarzuconym rysunkiem, i du
si tobie niepomau, bo twoje farby uywam, jak widz,

robie niemi z kawaków, przez to si pkaj, bo wil-

goci powszechnie nie lubi, — zepsuem ci te wczoraj

do reszty zy pdzel.

Nasz rzd pieczoowity przesa teraz liczne cyrku-

larze, midzy któremi jest urzdzenie lasów, w którem

midzy innemi rzeczami dziedzicom dominiów z wyzna-
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czonych miejsc i w wyznaczone dnie, chopom zbiera

leaki i spróchniaki pozwala zakazuje sig.

Owiadcz X. Woroniczowi z mojej strony i upraszaj,

aby si niechcia pisaniem prónem fatygowa. Jak

jemu uyteczniejsze potrafi z Krzemieca dostawi rzeczy,

wtedy si omiel prosi, eby chcia wytkn listownie,

jeli na to czas wolny kiedy upatrzy, jeszcze niedosta-

teczne ledzenia, wtedy znowu bd si stara zadosy

uczyni jego daniu, jeli to w mojej mocy bdzie, aby

tym sposobem pieryjskie piewy objani.

Syn Kalliopy wystawi ozdobn rozpraw, która by-

najmniej w aden ywy sposób pod ostr dziejopisk

krytyk podan by niemoe.

Bd zdrów.

Joachim Lelewel.

LIST LXIV.

Do Brata.

W Woli Cygowskiej, d. 4 Grudnia 1808 r.

Bracie

!

Zadziwisz si zapewne, e jeszcze nieruszyem.

Czekam na puawsk, moe mnij potrzebnie, odezw,

niewiem nawet, czy jej si doczekam, dobrzeby by na

Boe Narodzenie ju na miejscu. Cókolwiek bd
przed Bentkowskim i Ostrowskim powiadaj, e niemasz

o mnie wiadomoci.

U nas teraz bieda ! Wiadomo ci, jak Michaa Bie-

siad na kanton uyto, wiadomo ci take, jak drugi na-

kazano, jak go nieprzyjto. O Biesiad ojciec do cyr-
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kuu pisa, trzeba byo wyda powtórny kanton, kiedy

adnego czowieka do tego sposobnego we wsi.

W pitek przy kocu obiadu wszed hussar z pale-

tem exekucyjnym. Wystaw sobie, w co si ten obiad ojcu

obróci ! Pochwycono na prdce Wojdyn pasierba wiadka

modszego noc dostawiono i zakwitowano exekutnego,

trzy reskie zapacono i wszystko tedy zaspokojono. —
W tym na danie zwrócenia Biesiady przychodzi przez

Stanisawów na teje podanj pozie odpis samego sta-

rosty cyrkularnego de Hene, e poniewa Micha sam

dobrowolnie pozosta, dla tego tu Micha nieby po

6 niedzielach odesanym ! Trawi podobue kawaki dni. . .

.

Ale ju rzucajmy niepoczciwoci niemieckie. Pisz

par listów do Wilna, bdziesz askaw, albo sam je od-

da, albo przysa przez Macieja.

Bd zdrów

J. Lelewel.

LIST LXV.

Do Ojca.

Wola Okrzejska, Styczeii 1809 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Wyjazd nasz do ucka ma nastpi we wtorek, to

jest jutro. Pan Moroz czyni wielkie nadzieje, e w tych

dniach pojedzie do Woli Cygowskij, polecam przeto

jego asce ten list, w którym najprzód winienem zoy
u nóek ojca z okolicznoci nadchodzcego obchodu

imienia jego, zwyczajne, lecz ochocze i szczere yczenia.

Aby Najwyszy szczliwie dopeni je raczy, i zacho-
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wywa ojca naszego przy zdrowiu i wszelkich pomy-

lnociach w jak najdusze lata. Ale ju od wielu

tygodni od domu oddalony, niewiem, co si w nim dzieje.

Spodziewaem si co dzie posaca jakiego z Woli,

ile e o nim ojciec na wsiadaniu wspomnia, alem go na-

daremnie wyglda. Tymczasem zostajc dotd w nie-

pewnoci o zdrowiu i szczliwem dojechaniu ojca,

upraszabym aski jego, aby przez nadarzajc si oka-

zy jak do Warszawy, ojciec by askaw i uwiadomi

o sobie do ucka pod kopert ksidza biskupa, jeli

to by moe. Teraz za winienem ojcu przysa dzien-

nik zabaw moich. Deszertowie z Koczewa przenieli

si nakoniec do Woli Okrzejskiej, kiedy tymczasem

z Ozorowa Pulkowski, zapewni na?, e w Seroczynie

ma by bal. Po wielu trudach i kopotach pojechano

na niego, i stanlimy na sam czas koo Ij godziny dnia

8 Stycznia. Ju gocie byli si zewszd pozjedali.

Po przeksce i ubraniu, ju przypomniawszy si Pawe-
kowi i Ignacemu, przypomniaem si te i Józefowi.*)

Ignacy i Józef prezentowali mnie swoim onom, podob-

nie i Zabicki mnie swojój Brysi przypomnia. Zabicki

niezmierne okazywa ukontentowanie, e mnie zobaczy,

uty nieco i wyysia. onka jego bardzo wyadniaa.

Koo 8 wieczór dopiero zacz si obiad i trwa do 11,

byo na nim wiele osobliwoci, a nadewszystko byy
przednie i rozmaite wina. Po tym obiedzie zaraz o pó-

nocy zaczy si tace, w czasie których roznoszono

wina, puncz, lody, dano wiele ostrzyg i tak dalej i to

trwao do 7 rano, o którj wszyscy rozjechali si drzy-

ma. Nazajutrz czyli po przespaniu si koo 10, zbie-

raa si kompania, a koo 12 dano niadanie czyli raczej

obiad, gdzie podobnie bya ochota, po nim koo 3 go-

*) Ciesznowscy bracia.
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dinie wszyscy zaczli si§ rozjeda i my wyjechali na-

zad do Woli Okrzejskij. Wszyscy Cieszkowscy i Wo-
roniecki, wiele mi grzecznoci okazywali. Ju mi prze-

cie dobre imi zjednay, bo niedawno ich w tamte

strony Józef z Warszawy przywióz. Daleko jednak

wicj dao mi znaczenia imi ojca. Pan Siarczyski

pyta si o zdrowie ojca i kaza kania. Mody Popa-

wski syn Lustratora, rekomendowa si mojj przyjani

i z uczuciem powiada, jak czsto jego ojciec o moim

wspomina, mówiem mu, e na wzajem i mój czsto

Popawskiego imi powtarza.

Na samem ju prawie wsiadaniu stary Gradowski

do mnie przystpi, i z rozrzewnieniem o ojca pracach

wspominajc, zemn si poznawa, ledwie wyniosem

zy z pokoju na sanie, któremim jecha.

Pani Józefowa Marcelce wspominaa o bliskiem

z nami ssiedztwie, zapewno nasz zaktek odwiedz.

Na tym balu kobiet byo koo 24, mczyzn koo
50. Zauscy niebyli, bo wanie im w ten czas wy-

pado wyjecha. Wrócilimy nakoniec do domu, Deszer-

towie, którzy dopiero dzi z Koczewa ku Ozorowowi

posun si maj, bawili jeszcze w Woli. Trzeba byo
tedy panny bawi, — tace i gry róne byy temi za-

bawami, a nadewszystko tace, musiaem próbowa czy

je umiem, udao si, i na nich ju jedna para butów

si zdara.

Wybieraj si Deszertowie do Woli Cygowskij

umylnie, ale przecie nie w tak licznej kompanii, bo

tylko sami dwoje i Antosia jedna z niemi ma jecha,

trzeba si przygotowa przynajmnij na dwu tygodniowe

przyjcie.

Deszertowie raz chwalili, e w Woli Cygowskij do-

brze i smaczno je daj, chocia to po kucharce, bo

i to byo na stole.
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Jeliby ojciec by askaw i pod kopert ksidza

biskupa do mnie cicia pisa, prosibym, eby te paa

Prot, o literackicti moicli interesach móg mnie finalnie

uwiadomi.

Tymczasem zostaj Ojca Dobrod. szczerze kocha-

jcym synem

J. Lelewel.





1809— 1810 r.

KRZEMIENIEC I UCK,
DOCZONE KORESPONDENCYE

z

CZACKIl I niDECKIl.





LIST I.

Joachim do Ojca.

Krzemieniec, 7 Lipca 1809 r.

Najukochaszy Ojcze!

Ju zapewne Ojcu wiadomo, em nakoniec stan
w Krzemiecu, wszelako dugi czas, ju to oczekujc na

rozmow z Czackim, ju te dla w krotce nadeszyci

zaburze, o sobie wiadomoci spiesznj da niemógem.

Dzi kiedy ju kilkokrotne gazet odebranie przekonao

o otwartj z Warszaw komunikacyi, spiesz z caym
dyaryuszem moich obrotów.

Stanlimy szczliwie w ucku i znalelimy

JMksidza biskupa w bardzo dobrym zdrowiu i z sa-

mego przybycia pastwa Adamostwa ucieszonego i w hu-

morze bardzo wesoym. yczyem sobie szanowne jego

oblicze najdalej za tydzie porzuci , niebytno atoli

Czackiego w Krzemiecu bya pozorem przecigania

bytnoci mojj w ucku przez cay cig bawienia w nim

Adamostwa. W krotce po ich wyjedzie dano nam
zna z Krzemieca, e Czacki przyby, zatrzymaem si
dni par jeszcze w ucku

,
pospieszyem nareszcie

27 Marca do Krzemieca, i Czackiego niezastaem, bo

dzie wprzódy na par tygodni wyjecha, — trzeba tedy

byo czeka. Stanem sobie u Szóstakowskiego profe-
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sora chemii, jeszcze mi w Wilnie dosy znajomego,

i prawdziwie przyjacielski przytuek znalazem. Wizy-

towaem zaraz profesorów, byem i u dyrektora gyra-

nazyum [Czecha, czowieka zacnego, bezinteresownego

i poczciwego, chcc si od niego wywiedzie o sobie.

Jako jednak wszystko na gowie Czackiego spoczyw^a,

odpowied jego bya, e có syszaem, e masz przy-

by, ale nic niewiem, co ma by z tob, czekaj pana

Czackiego. Czekam tedy cae dwa tygodnie, zacieniajc

mieszkanie przyjaciela i z jego misy jedzc, bo mi nje-

da ani si przyoy, ani (jako niewiadomemu miejsca)

traktyerni szuka. Przybywa nakoniec wygldany Czacki,

przysa po mnie, wita uprzejmie, prosi na obiad, gada
podug zwyczaju, o autorach i cytowa ich, pyta mnie

si, jakich znam, sowem wybadywa, czy ju zdatny na

profesora, powiedzia nakoniec, (o czem ju przecie ja-

kom mu powiedzia, i sam juzem dawuo wiedzia), e
potrzeba ci tych a tych przeczyta dziejopisów, — na

tem si rozmowa najpierwsza koczya. Byem i pO'

wtórnie na obiedzie, prosiem o stancy, — bdziesz j
mia, bya odpowied, — rozpatrywaem si tymczasem

po I{rzemiecu, e dla mnie stancyi niema, i ani pan

prefekt Jarkowski ani nikt o nij niemyli. Niemiaem

si komu kania, wic zaczem sam sobie chaupy

jakij wyszukiwa i znalazszy najbliszy murów gymna-

zyjnych szynk, wyrugow^aem caym dukatem ydów tu

siedzcych i ledwie 28 Kwietnia, to jest 10 Maja, Szósta-

kowskiego, po pótoromiesicznem staniu porzuciem.

Oprowadza on mnie wszdzie po profesorach i jako

nowo przybylca prezentowa. W cigu tych wizyt do-

wiedziaem si, e bardzo w zym, co do mojej spo-

dziewanej katedry (sic) znajduj si pooeniu. Obie-

cywa Czacki katedr numizmatyki lub historyi, ustnie

przyrzek jedn i drug. Tymczasem historyi i numi-

zmatyki profesorowie s, i na ich odsuniciu mam si
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podnosi. Pan Mirowski profesor historyi, — jako mnij

doskonay w swoim obiekcie (ile dawnij nauczajc

fizyki), jako majcy niedobrej konduity ong, (bo i to

pooone midzy przyczynami) nakoniec, jako. dwudziesto-

picioletni emeryt, ma katedr porzuci i wzi eme-

rytur, ale poniewa on zacz pracowa za czasów

polskich, a zatem za cakowite wysuenie 25 lat czterech

tysicznj emerytury jako jest przeznaczona, niewemie,

czstk wedug ustaw polskich. Na takie postanowie-

nie pan Mirowski niechce si zgodzi, woh by jeszcze

profesorem, — a bra 4000. — Brzydsza jeszcze rzecz

wzgldem drugiego profesora numizmatyki. Jest to, Lin-

dau niegdy czepiajcy si liceum Warszawskiego, po-

tem po rónych awanturach w Krakowie od Czackiego

poznany, a za rekomendacy podskarbiego Ostrowskiego,

do Krzemieca wezwany, — obj on zarazem kurs

gramatyki powszechnej, dyplomatyki, bibliografii i numi-

zmatyki, — mia pod swym kluczem i gymnazyjne

numizmata. — Tymczasem zostawszy profesorem chcia

zaraz w mundurze wystpi, na to trzeba byo pienidzy,

z gymnazyum nieprdko dostawa, a zatem uda si do

poyczki, do ydów i ci za zastawieniem numizmatów

poyczyli mu. Nadchodzi nakoniec czas zapaty z gym-

nazyum i opaty dunika. Gymnazyum wypat zwleka,

Lindan o ni napiera, naraa sobie i Czecha i Jar-

kowskiego, nakoniec i samego Czackiego, tymczasem

ydzi niemogc si doczeka pienidzy, nios numizmata

do Czecha. — Do roku pozwolono Lindanowi by
w Krzemiecu, po wakacyach ma odjecha, numizmata

mu zabrane. W przykrem tedy ze wszech stron zna-

lazem si pooeniu. Staraem si z bieduym niemcem

bliej si zaznajomi i przecie do dzi w przyjani na-

wet jestemy. Cókolwiekbd znalazszy ju sobie

przytuek, w owem mieszkaniu, a dawnym szynku, utrzy-

muj si doid z wasnej kieszeni napeuionj z aski
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ojca, babuni i ksidza biskupa, który mi na wy-

jezdnym do Krzemieca da sto rubli srebrnych na za-

prowadzenie nowego gospodarstwa. Przybywszy' jednak

do Krzemieca, spodziewanych rzeczy moich z Wilna

niezastaem, ale tu musz powie moj przerwa.

Najpoczciwszy nasz przyjaciel i mój w Wilnie do-

brodzij i opiekun, nieszczliwy Szelutta, po cikij
chorobie ycie zakoczy, — rozumiaem, em filozof

w tj mierze, i nigdym si niespodziewa tyle czu jego

mierci, by to mój prawdziwie dobrodzij. Prosibym

ojca, eby mona do obu gazet Warszawskich nastpu-

jcy poda kawaek. Szelutty pami zawsze bdzie dla

mnie droga i rozrzewniajca.

„Z Wilna.

Ten co 25 lat przeszo na usugach publicznych

strawi, czowiek wierny swj religii i jj obrzdkom,

w obyczajach nieskaony , cnotliwy , bezinteresowany,

jedynie dla dobra publicznego pracujcy, na to zdrowie

i ycie powicajcy ze zbyt ma pomoc ju od piciu

lat archiwum funduszu edukacyjnego pojezuickiego

ukadajcy, kiedy z jego nieadu z nienaladowan gor-

liwoci i prac krocie dla edukacyi odkrywa i wydo-

bywa, kiedy jedynie zabójczym pyem z papierów zbut-

wiaych yje. Konstanty Szelutta, koUeski asesor archi-

wista archiwi edukacyjnego pojezuickiego, od wielu lat

bytnoci swojj w Wilnie, karmiony przykrociami i nie-

godziwemi podstpami, aowany od wszystkich przy-

jació, których zy do grobu poniós, na dniu 21 Maja

roku biecego, tu w Wilnie najprzykadniejszego ycia

dokona."

Niezastaem tedy mych rzeczy w Krzemiecu, kilka-

krotnie pisaem do nieboszczyka, niewiedzc nic o jego

chorobie i do uniwersytetu, ale na próno, — nakoniec

pisaem do mego dobrodzieja, aby chcia sam CKpen*
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sowa na moj kiesze, tym sposobem dostaem wygl-

dano] pocieli i ksiek, i natychmiast asygnacy Cza-

ckiego do uniwersytetu przysaem, aby Szelucie koszt

przez niego oony oddano, i spodziewam si. e t
asygnacy jeszcze przed sw mierci odebra. Nie-

szczcie jednak chciao zupenie z tym zacnym przy-

jacielem ju od pó roku zerwa komunikacy. Nie-

miaem od niego listu adnego, a to dla jego choroby.

Nakoiiiec kiedy mi rzeczy przez yda furmana przysa,

sab sw rk ostatni list napisa, i yd go zgubi.

Wolabym by w ten momen^, eby mi by yd poow
rzeczy moich zatraci, anieli co wydar ostatnie do-

brodzieja sowa. Dowiedziaem si tylko niemao prze-

raony o cikiej chorobie, a wkrótce doniesiono mi z Wil-

na, e ycie zakoczy. Testamentu exekutorem jest

Lutomski, — pisaem do Stecewicza, aby mnie o wszy-

stkiem jak najlepiej uwiadomi, ale dotd jeszcze odpisu

niemam. Przybycie z Wilna ksiek moich troszka

mnie z nudoty wyprowadzio, gdy dotd adnych ksi-

ek niemiaem, albowiem kiedym do Krzemieca przy-

by, dla reparacyi murów, bibliotek koczono w paki

pakowa i dotd zapakowana. Zaczem si tedy po-

trochu, czasem szykowaniem mych ksiczyn, a czasem

\Aizytami — bawi — zawsze oczekujc na spodziewan

rozmow z Czackim, a tymczasem si wywiaduj, e
tym, którzy nieprdko swe kurs rozpoczli, odtd tylko

pac, odkd lekcye zaczli, a jake mnie bez rozmowy

zaczyna? Tymczasem poczto rozpakowywa numizmata

po królu zakupione, które pakujc Alberhaody po zo-

dziejsku okrad, albowiem niekrad rzadkich osobliwoci,

ale tylko same wiksze sztuki zote, tak e gdzie byo
n. p. 80 tam zostawi drobniutkich 6, 7. Do tego roz-

pakowywania (mimo tego e Lindan profesorem numi-

zmatyki) mnie tylko woano, unikaem tego widocznie,

ale nakoniec, po cakowitem numizmatów wydobyciu,
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z kluczami od nich oddano — szczliwie si to odbyo

przecie i Lindan niezdaje si mie do mnie alu jakiego.

Dotd jednak nic o sobie niewiedzialem. Chodziem

czsto do Czackiego, po caym ranku przesiadywaem,

ale zawsze na próno, zawsze zamkniony, kiedy z sob
rozmówiemy si, bya rezolucya. — Niekoniec na po-

cztku w rodku maja, trafiem na szczliwy mo-

ment wolny,— siedlimy i zacz dyskurs, którego cz-

steczk musz wypisa. — Cóe bra w Wilnie? —
1000 zotych — A có to, tu bdziesz bra 2000 z.

a jak zostaniesz profesorem 4000 z., a nawet i 80 ru-

bli, — jeli bdzie pensya powikszona, i to znaczy. —
Mniejsza o to, ale czy ten rok bdzie si liczy, do tych

szeciu, które mam odsuy? Ale co ty o szeciu la-

tach gadasz, u nas tu inaczej jest, kiedy zechcesz, to si

oddalisz, nikt ci niezatr/yma, a jak bdzie ci tu dobrze

to i na zawsze zostaniesz. To by niemoe, ani ochota,

ani zdrowie mi do tego su. — Czemu? za co tak

niekontent? — Ile e bardzom le tu do Krzemieca

trafi. — Czemu le, juci tu lepij ci by profesorem,

ni gdzie w szkoach powiatowych ? — Moe, — A wic
powiiienby by kontent. Jak wszystko loicznie robisz,

tak to bardzo nieloicznie. Wic ja tu bd uczniem ?

Nie uczniem, któ ci powiedzia, e bdziesz uczniem?

bdziesz si tylko podemn doskonali, — wszakem ci

niepisa, e bdziesz zaraz, i)rofesorem. Byo to obojt-

nie. Nie obojtnie, ale wyranie, tak przed dwoma laty.

Czy masz sobie za krzywd podemn si doskonali? Nie,

ale tu ju wszyscy oczekuj i wygldaj prdko kurs rozpo-

czn, a tymczasem.— O, to ju mio wasna pizez ciebie

gada, — mio wasna czy nie? Niech bdzie i mio wa-

sna, wszelako trzeba si do ludzi stosowa, ile e mona
temu atwo zaradzi — No ? — Pan Mirowski tego roku

kurs rozpocz, w roku nastpujcym go koczy, mnie tedy

na ten koniec czeka wypada, przez ten czas, bd móg
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sobie seksterna wygotowa, a tymczasem mógbym jaki

kursik uboczny dawa. — A dobrze, to z mego seksterna

bdziesz numizmatyki polskiej dawa, to ci niezabawi

jak cztery tygodnie. — Monaby to i przecign, ale

jabym sobie yczy wykada znajomo ziemi u Gre-

ków i Rzymian. — A niemógby dawa o pokoju West-

falskim?— To trocha za trudno. — No dobrze, to ci dam
moje seksterna i sobie wygotujesz i mnie pokaesz.

Ztd dyskurs nasz przeszed na literackie rzeczy,

potem nareszcie i na pana Mirowskiego, obstawaem za

jego emerytur owiadczajc si, e poty jego katedry

niebd móg obj, dopóki cakowitych 4000 zotych

nieodbierze, gdy i panowie profesorowie Wilescy,

którzy zaczli jeszcze za polskich czasów pracowa,

w emeryturze cakowicie pensy odbieraj. Na to odpo-

wied Czackiego bya, e nie jest od tego, eby pan

Mirowski nie mia cakowitój pensyi odebra. — I mnie

poty nie wypadnie do jego nastpstwa si cisn, dopóki,

Mirowski 4000 zotych zapewnionych sobie doywotnie

mie niebdzie. Pokazywaem wtedy Czackiemu moje

zabaw na wsi, to jest nauk dziejów; przeczyta i przy-

toczywszy wiersz Horacego, e kady wiersz trzeba dzie-

wi razy przejrze i poprawi, powiedzia, nie ze i moe
by dobre. Chce podobno Czacki przybiera imi na-

uczyciela mego, ale przyznam si, e nieraam ochoty

tego przyjmowa, trzeba mu byo mnie do siebie przed

dwoma laty sprowadzi na to, a jego caa nauka, radzi:

czytaj t ksik, bo dobra, a ta jeszcze lepsza, (cho

czasem i niezbyt dorzeczna, ja te w takim razie pod-

chlebia nieumiem, to niedokadnie, to nudno, to bez

zwizku napisano, s to moje odpowiedzi), ale te i ja

wiem ju co dobrego, i powiedziaem mu, em sobie

wiele z takich od dawna przysposobi do czytania i my-

laem je w najlepsz czyta por, w tedy kiedy lekcye

dajc, bd musia dla uczniów notowa, bo tu dla

Listy J. Lelewela. Tom I. 1Q
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dzieci wszystko musi by na seksternie. Przybywszy do

Krzemieca, w krotce odebraem list od ksicia Czar-

toryskiego pod dat 30 grudnia, w licie tym, jak zwy-

kle, obszernym, z pocztku w nim zwizki jego ojca

z dziadem moim i ojcem wspomniawszy, i pochlebnych

nieco dorzuciwszy wyrazów, przystpuje do 5, myli,

które mnie jako dziejopisowi do rozpamitywania pod-

rzuca — potem ze stron 8 i 9 moich Litwinów zbiera

i rozstrzsa, (ju to sprawiedliwie, ju niesprawiedliwie)

zle, jak mówi wyrazy i wyraenia, (naliczy omyek 11

wiele to ich musi by w caym dziele?) nakoniec roz-

wodzc si nad stylem i polszczyzn radzi czyta biblie

po polsku toraaczone, w p. s. przytacza pochwa z Fer-

randa Lengleta i odradza mi wydawanie krytyczne Ka-

dubka, o którym si zkdci z ubocza sn dowiedzia

i odradza gmeranie, dla wydobycia origines gentium,
w caym licie radzi, raczj do przyoenia si do filo-

zoficznj czci dziejów, aby zosta dziej opisem, szerokie

krom tego masz pole do zjednania sobie sawy, do której

nikt u nas dotd nie doszed, bo nikt nieumia, ani chcia

umie, jak jj ciga naley; ztd si dzieje, e kronikarzów

mamy kilku, którzy nawet po wikszej czci siebie jeden

po drugim skracali, albo te ad li teram przepisywali,

ale adnym dziejopisem szczyci si niemoemy; widzisz

tedy przed sob wieniec niczyj nietknity dotd rk, —
moesz tedy by pierwszym w tym rodzaju, moesz sta

si wzorem dla pr/.yszo piszcych, (al mi, e si na

swoich nadziejach zawiedzie) doczy do tego listu

i dwa dziea: Leuglet du Fresnoy, (które lepszej

jest edycyi u ojca i które mam u siebie) i Ferranda Es-

prit de Th i stoi re (za co mu bardzo wdziczny jestem).

Trzeba byo nareszcie odpisa na ten list, a zatem zbie-

ram si i ju jest kopija, któr pokazywaem Czackiemu

i powiedzia, e dobrze, bardzo dobrze. Naprzód owiad-

czywszy krótko wdziczno i czue dziki za jego
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odezw, rady, przestrogi i darowizn, omielam si da
mu krótki rys moich postpków od czasu, w którym

nieco wiat poznawaem. Nie szukam ani zysku ani

sawy, tylko suby publicznj. Od dawna za wpadszy

w gust historyi naprzód rzuciem si do geografii, chro-

nologii i genealogii, póniej i do filozoficzno] historyi,

do którj kilkokrotue porywanie si przekonao mnie,

e albo cale do niej uiebd zdatny, albo bardzo jeszcze

nieprdko, niemam tedy na widoku zosta dziejopisem,

ale gdy z poznaniem Groddeka wpadem w oddzia

krytyki, i dla tego, e znalazem lepsze w Wilnie ma-

teryay do badania pocztku narodów, rzuciem si tedy

do badania i e to rzecz poyteczna, wszystkie dziea

Czackiego przekonywaj,. Wymieniam mu na koniec, e
chc wyda naprzód d/ielo pod tytuem: Greków
i Rzymian ziemi znajomo, a potem Sarmatów, e
mara napisan Nauk dziejów, ale e kiedy mam
ochot do pisania dziel, upadam na siach, na widok

przykrego obowizku profesora, który e jest sub
publiczn, lkam si, e jej niezdoam doi)eni. Dosy
mi si to udao uoy porzdnie.

Wszystkie tedy gówniejsze moe zbyt obszernie

wyoyem o sobie wiadomoci, uajprzykrzejsza rzecz, e
biblioteka zamknita, a tu trzeba dziea pisa.

JWXbiskup ma tu by przyszego miesica, ocze-

kuje go Krzemieniec jak wieliego i witego gocia.

Kocz ju ten list, zachowujc sobie niektóre rzeczy

do dalszych poczt, kiedy ju bd zapewniony, e listy

dochodz, a tymczasem winienom babuni i rodzicom upa
do nóek i wynurzy swoj szczer wdziczno i ty-

siczne dzikczynienia za ich drogie dla mnie aski

i dobrodziejstwa, na które nigdy zasuy si niemógem,

bdzie askawa babunia i rodzice dobrodziejstwo przy-

j te sabe wyrazy, jako znak prawego uczucia od

wnuka i s\na. yczybym sobie te oznaki zoy oso-

10*
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bicie, lecz nadto wielki natok robot mnie przywali,

ebym móg nawet pomyle o jakich wakacyach, listo-

wnie tedy skadajc me uczucia mam honor z najgb-
szem uszanowaniem by

szczerze kochajcym synem.

J. Lelewel.

LIST IL

Do Brata.

Krzemieniec, dnia 7. Lipca 1809 r.

Bracie kochany

!

Dowiedziaem si od Grumaona, który tu do Krze-

mieca przyby, e cigle przez wszystkie te haasy

w Warszawie przebywa. Ju te dawno, jakemy do

siebie niepisali. Wiem,e do tego niezbyt skory, i cho-

bym czasem chcia pisa, ale mi tak czas jest okrgy,

e i w czasie odpoczynku trudno do pisania si zebra.

Masz teraz niemay smutek z przyczyny mierci pani

uszczewskiej, i ja tu niemam, coby mnie zbyt bawio,

po tych zabawach, któremim si w domu i w Okrzej

znarowi. Rozpisaem si obszernie o sobie do Ojca, —
tobie cokolwiek powiem, o samym Krzemiecu. Jest on

pod tytuem miasta i ma kilka domków murowanych,

3 kocioy i 4 klasztory murowane, z których 2 klasztory

gimnazyum zajmuje, % reszt s mizerne chaupki, jak

lichj wiosczyny i gdzie niegdzie domek drewniany, po-

rzdniejszy z tarcic dwucalowych, bo tu takie papierowe

domy zwyczaj jest stawia. W okoo s równiny i cay

Krzemieniec zdaje si jakby sta midzy górami, kiedy

rzeczywicie jest w duej rozpadlinie pooony, ztd
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wniosek atwy, e bota peno, ile e niebrukowany,

a grunt gliniasty. Mimo lata suchego ledwie kilka ty-

godni co zupenie wyschnie, a i tak wiele ulic dotd jest

mikich, dosy powiedzie, e bywaj przypadki, i kiedy

nagy deszcz spadnie w tym obszernym wwozie, po

parze ydów wród suchego lata tono. Pominwszy

brzydot miejsca s przytem widoki dosy pikne, moe
kiedy dla Marceli albo Maryli je wykrel (cho nie-

zgrabnie). Zreszt w samem miecie oprócz mieszczan

raczej do chopków podobnych, mieszkaj uczniowie

gimnazyjni — profesorowie, sdziowie, Czaccy i czasem

kiedy kto z obywateli przyjedzie, co dosy czsto bywa.

Z panami profesorami wszystkiemi si zapoznaem, yj
midzy sob dobrze, wielu jest onatych. Z ich on
licz ci litanie. ony Sowackiego poety i Szemegowa,

brzydkie, ale ostatnia i z mem dziwnie dobra kobieta,

ssiadka moja, bo drugi z rzdu szynk rynkowy za-

mieszkaa Jurkowska i Pczmanowa, dojrzae kobiety

i przyjemne, pierwsza Warszawianka, dobrj maniery,

Malewska i Jurkowska Wojciechowa suche staruszkowato

wygldaj, pierwsza ma by bardzo dobra kobieta, —
Mirowska kiedy si wypucuje i ustroi, moe za pikn,
(jak powiadaj) uchodzi. Choska z tych wszystkich

najpikniejsza, modziutka, oczy languissante, nakoniec

Alexandrowska wcale wiea niedawno z wdowiestwa

do maestwa przesza, adna, tylko nosek may. —
Wszyscy profesorowie pracuj pilnie i oprócz Szeme-

gowj i Malewskij i bardzo niedawno zalubionj Ale-

xandrowskij ju wszystkie profesorowe w ciy. Chrzcin

w krotce bdzie peno. Do kompanii profesorów nale
jeszcze Horodniczostwo, Prychorowscy Rosyjczyki — Se-

kretarstwo: Rosyjscy Lisiascy, sama powana, ale dosy
pikna. Rudzcy, sama obok Choskiój moe stan, tylko

wicj twarz dziecinna i oczki ywe, sam za czowiek

ze wszystkiego uczony, w gowie quod libet, ale sekre-
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tarz przy komisyi sdowniczej edukacyjnej, i ton sekre-

tarski, przyznaje si do znajomoci ojca naszego, i inni

jeszcze. Wizytuj si profesorowie dosy czsto, i cz-

stuj si tym, co maj w domu, szkoda tyko, e aden
dorosych dzieci niema.

Jest trdycya e przed dwoma laty lepij si bawili,

dzi ju nie tak. — By to jaki zbieg okolicznoci. —
"Wicj o nich potem, musz teraz pisa do ucka.

Powiedz Bentkowskiemu, e gotuj si do niego

z listem literackim, ale e jeszczem sobie czasu urwa
nie móg. Brata jego ju od dawna w Krzemiecu niema,

by do zabawy dobry i wesoy, i porzuciwszy Jeowic-

kiego dom, zacz chodzi tu na lekcye, i troch si

przykada, ale zabawami zbaamucony opuszcza si

nieco i pojecha niewiadomo w jakim zamiarze do Pe-

tersburga. Tyle szczerych o nim v;iadomoci, z Czackim

jeszcze o nim mówi nie mogem, ju to dla rzeczywi-

stj niemonoci, ju te czasem i dla zahaczenia.

Miabym jeszcze wiele do pisania, ale ju i tak zbyt

poczt obadowywam, niechc tedy jakiej nowej materyi

zaczyna, ciskam ci serdecznie

Twój Lelewel.

NB. Niespodziewaem si, eby stary frak na kró-

lewskie pokoje spacerowa, i ja mój Wileski granatowy

chowam, jeli X, biskup bdzie napiera na sprawienie

munduru profesorskiego (kiedy profesorem zostan co

niewiem jeszcze kiedy bdzie) wtedy go uyj.
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LIST III.

Do Ojca.

Krzemieniec, 19 Sierpnia 1809 r.

Najukochaszy Ojcze!

List Ojca Dobrodzieja pisany pod dat 30 Lipca,

dopiero 19 Sierpnia odebraem i tego dnia zaraz dzi

odpisuj. O Protku, e poszed do wojska, juera wprzód

nieco wiedzia przez list pana Jaaa, który pisa do

JWXbiskupa przez Kubickiego. Po pierwszem przeczy-

taniu listu Ojca Dobrod. byem przejty podziwieniem,

sobiem niedowierza, wkrótce opanowaa mnie niepo-

n ierna rado. Mam by pod bokiem babki i rodziców,

ale pónij zaczgy mi si snu jakie wtpliwoci, e to

moe nieprzyjdzie do skutku, list bowiem ojca dobrod.

szed dni dwadziecia, niewiein jak prgdko ten zajdzie,

a ztd zwoka czasu, z mojej strony, radbym nawet

ten list wyprzedzi. Pisz zarazem do JWministra list,

który jeli si bdzie ojcu dobrod. zdawa, prosz go

odesa. Pisz te dzi i do JWbiskupa, a za par dni

do niego i sam pospiesz, lkam si nawet, eby jakich

trudnoci przez zbytni troskliwo swoje nieczyni, ale

po moim licie niespodziewam si tego.

Wygldajc tedy momentu, w którym ojcu dobrod.

osobicie do nóek upadn, mam honor z najgbszem
uszanowaniem pisa si

szczerze kochajcym synem

J. Lelewel.
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LIST IV.

Do Ojca.

uck, 10 Padziernika 1809 r,

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Dragi list Ojca Dobrodzieja jeszcze w Krzemiecu
odebraem, zapewne i mój doszed, teraz siedz w ucku.
Doniosem o ociocie zmienienia obowizków, jako na

nij nigdy nie zbywa, ale podobno ten raz ofiarowane

miejsce dla wielkiej czasu zwoki wypada odmówi,
przepraszajc za dane sowo, a pami i lask nadal

sobie zamawiajc. Zreszt cho niektóre rzeczy le si
porobiy, wszystko idzie dobrze. Ju w Krzemiecu za-

pewne mi byd nie wypadnie. Nieomieszkam donie
o wszystkich obrotach moich, dla tego upraszam najusil-

niej Ojca Dobrodzieja, aby poty w te strony nie pisa,

dopóki nie donios o sobie co pewniejszego.

W ucku tu siedzc bawi si literatur i jeli Za-

wadzki zechce darmo drukowa, niebawem wyjdzie dzie

par.

Tymczasem cielc si u nóek babuni dobrodziejki

i rodziców dobrodziejstwa i polecajc si ich asce mam
honor z najgbszym respektem zostawa

szczerze kochajcym wnukiem i synem

J. Lelewel.
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LIST V.

Do Ojca.

uck, 28 Padziernika 1809 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Na prdce dla maoci czasu skadajc u nóek
Ojca Dobrodzieja szczere oznaki wdzicznoci za aski

Jego i dobrodziejstwa, donosz o sobie, e dotd w ucku
zostaj, gdzie smutny i okropny zbieg wielu nieszczli-

wych wypadków zaprawi te czasy gorycz i smutkiem.

Ju bowiem doniesiono naszemu pasterzowi o wszystkiem,

potrzebuje teraz pocieszenia i rozrywki, której z nikd
tu spodziewa si nie mona, koniecznieby tedy naleao,

i rzecz ile teraz w tych okolicznociach nieodzowna,

aby ojciec dobrodziej z mam i babuni koniecznie

czasu zimy, a jeszcze lepij nim zima zapadnie, na jaki

czas kilkomiesiczny, tu przyby, rozumiem, e babunia

zechce zapomnie o przykrych w drodze niewygodach,

i dla zachowania najdroszego familii naszj zdrowia,

tu do ucka przybdzie, od dawna tego JWX. biskup

wyglda i oczekuje. Bytno tu nie powinna wiele tur-

bowa, jest tu wszystko jak w klasztorze, mao kto

i to chyba z wielkiego przypadku tu zajeda, wic zby-

tnich strojów nie potrzeba. Oczekujemy tedy najpo-
daszego przybycia. Co si mnie tycze, okolicznoci

ka jeszcze jecha do Krzemieca na czas jaki, za

przybyciem tu jednak rodziców dobrodziejstwa i babuni

pewno tu bd. Oddaj na rce ojca dobrodzieja list

do Xicia do Puaw. Ojciec Dobrodziej bdzie askaw
okopertowawszy przesa czy na rce czyje, czy prosto. —
Zreszt o interesie wicj ju pisa nie wypada, gdy si

odwleka, z przybyciem tu ojca dobrodzieja wszystko

bdzie najlepij. W oczekiwaniu tedy tego podanego
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momentu caujc nóki babuni i mamy dobrodziejki

mam honor zostawa z winnym respektem

szczerze kochajcym synem

J. Lelewel.

LIST VL

Do Ojca.

uck, 3 Listopada 1809.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Pr/ecie teraz znajduje sie szczliwy moment, w któ-

rym zaniósszy Ojcu Dobrodziejowi powinne uszanowanie

i wdziczno za dobrodziejstwa, mog szczerzj wynu-

rzy, w jakim si stanie znajduj. — Jak ju wiadomo

Ojcu Dobrodziejowi, siedziaem w Krzemiecu koo 5

miesicy. Pan Czacki obieca mi pensy 2000 na rok,

ale tej dotd jeszcze nie widziaem, yem sobie z aski

i zapomogi babuni i rodziców dobrodziejstwa, jako te

z aski JWX. bisicupa, który na wyjedzie do Krzemieca

da mi 100 rubli srebrem. Lecz to powoli si rozcho-

dzio, tak e na koniec i nic nie byo, a pana Czackiego

take w Krzemiecu nie byo, bo na wakacye wyjecha,

gdy w tym odebraem jeden i drugi list Ojca Dobro-

dzieja donoszcy mi o askawem JW. ministra wezwaniu,

odpisaem co prdzj i podug zamylenia mego z przy-

czyny braku zasobu, puciem si do Lucka w mocnem

postanowieniu i pewnej w tej mierze nadziei wicej tam

nie powrócenia. Zaledwie jednak wieczorkiem tego dnia

u JW. biskupa stanem, wszystko si zmienio, peno
trwogi i obawy, któr niezmiernie pomnoy list ojca

dobrodzieja. Ju bowiem wtedy rozchodziy si wieci

o wyj majcych srogich ukazach wzgldem tych, co za
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granic si wynosz, albo do wynoszenia si dopomagaj,

albo tam pienidze przesyaj, a w licie ojca dobro-

dzieja byo, e pienidze od JW. biskupa byy obrócone

na mundur, i ten list na poczcie rosyjskiej, jak jest

zwyczaj, rozpiecztowano. — "W takich okolicznociacli

straciem nadziej prdkiego przebrania si za granic

do ulubionego domu — chciaem przynajmniój drog
prost szuka transportu — ale i tu nowe obawy. Cz-
stokro X. bi-kup powtarza, e ju ci w tym razie

przy teraniejszych okolicznociach nie pomog, a nawet

e to wiele zgryzoty ii'zyncsi — trzeba tedy byo mil-

cze, i wtedy pisaem list do Ojca Dobrodzieja, ale w nim

nie wolno rr.i byo wicej napisa, jak nie wyranie, e
stawi si nie mog i prosi Ojca Dobrodzieja, eby ju
wirej na próno w tej mierze nie pisr.. Lecz gdy jesz-

cze X. biskup powtarza, e nie jestem od tego, aby si
uwolni i owiadczy po wiele kro ask swoj, e gotów

kandydackie pienidze powróci, stana tedy rada, aby

pisa do pana Czackiego. Po dwa razy tedy pisaem

i sam X. biskup listy poprawia, i na to i przykre i bar-

dzo niedorzeczne od i-ana Czackiego odpowiedzie ode-

braem. X. biskup wówczas chcia, ebym zaraz jecha

do Krzemieca i ustnie o uwolnienie prosi, aby potem

stara si o paszport. Wiem jednak, e bez wyranego

o to pisania X. biskupa, to nastpi nie moe, a e
wówczas, w czasie najwikszej trwogi, gdy zaczynano

konfiskowa majtki tych, co za granic wyjechali, z innych

ledztwa cignli, wówczas pisanie to nastpi nie mogo,

staraem si tedy nieco si zatrzyma, ile e jeszcze nie-

wygotowaem sobie materyaów do lekcyi, które mam
za moim tam rozpocz przybyciem. W takim tedy s
rzeczy zawieszeniu, wiem, e bd trudnoci i w uniwer-

s>tecie znajdowa, i skoczy si podobno na tym, e
sobie przy sposobnj porze incognito wyjad — tym-

czasem w tych dniach podobno przyjdzie ruszy do Krze-



— 156 —
mieca, Dadchodz zapusty, i ja tam obieca bawi panie

profesorowe, lecz na wakacye ju niezawodnie w domu
bd — mam jednali mocn nadziej, w przód w krotce

babuni i rodziców nóki ucauj tu w ucku. Czuje

bowiem X. biskup, e dotd w domu swoim nie oglda,

milczeniem to daje pozna, ale X. kanonik Piwnicki za-

pewnia, e wiele czuje. Teraz za zmartwiony tylu

stratami czstokro powtarza, ju do mnie dzieci nie-

przyjad — wiem, e przyjazd jest niezmiernie po-
dany i sprawi wielkie ukontentowanie, w drodze za
mona sobie naprzód wypocz w Ozorowie, potem

w Okrzei, pocztek jj tedy nie bdzie przykry, a dalj

ju bdzie trzeba kontynuowa — trzeba za teraz i na

zim przyjecha, bo to rzeczywicie mio bdzie dla X.

biskupa, bo zawsze powtarza, e ten mi grzeczno robi,

kto do mnie w zimie przyjeda. Jako w lecie i sam

czsto si nie znajduje. Zreszt wszak ju teraz zasiewy

ukoczone, gospodarstwo wolniejsze rce zostawia, nie

. wielka rzecz zaprzdz konie do landary i tu przyjecha,

a w zimie albo i na wiosn odjecha. Jeszcze raz po-

nawiam najusilniejsze proby, eby ta przejadka ko-

niecznie nastpi moga, a za przybyciem tutaj sam ojciec

dobrodziej jj konieczn potrzeb zobaczy.

Przypadkowo dowiedziaem si, e pan Prot by
w Lublinie, potem pod Kraków pocign, szkoda, e do

mnie si zgasza nie raczy, czy to do ucka czy do

Krzemieca, zawszebym list odebra, a wtedy mógbym
pisa i do niego wiedzc ju jak dugo gdzie konsy-

stuje. Ciotunia dobrodziejka dotd bawi w Warszawie,

nie wiem, czy i panna Marcella tam przebywa, take

o mnie zapomniaa, Jasia i Marilk serdecznie ciskam.

„Cauj rczki siostruni dobrodziejki najserdeczniej,

ciskam najukochaszych pastwa i z najmilsz ich kon-

solacy. Zapewne mioby mi byo widzie tu i cieszy
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si z famili, ale jeszcze nie jest ta pora — Joachimek

jest nadto odwany, nie zna dobrze rzdu naszego, ten

rok wytrzyma naley. O Protku sami mu pastwo
doniesiecie, na poczt trzeba bardzo ostronie pisa.

Protek mógby si rozcign nie uwanie. — O pana

Joachima prosz byd spokojnym, da mi wiadectwo,

e niechc zapomina o nim, i przykroby mi byo, eby
chcia zataja swoje potrzeby i nie by przekonanym

o moim dla niego sercu — niech pastwo bd spo-

kojni o list do mnie pisany — zj konsekwencyi nie

sprawi — raczcie byd przewiadczeni o moich naj-

przychylniejszych chciach, których chc da dowody,

jak o tem dokadniej JP. Adam opowie."

Najyczliwszy suga

Kacper Cieciszowski,
biskup ucki.

Napisawszy powyszy mój list X. biskup przysa

po niego aby si w nim przypisa — trudno si byo
wymówi, e jeszcze nie napisany, trzeba byo jak by
odda. Z przypisania si X. biskupa, miarkuj, e cay

czyta i dla tego jeszcze ponawiam proby ju dawnij

przez poczt przesane, bo sowa X. biskupa — ten rok

cay wytrzyma naley, nic nie znacz, wszak sam nie

dawno powiedzia, e dzieci do mnie nie przyjad, bo

chore, wic sobie mie ich yczy, a czy tu rzd ma co

do tego — byy dawnij obawy, gdy si bajki rozcho-

dziy, e za paszportem z tamtd nie puszczaj, ale i to

ju ustao, gdy pokój nastpi, a potem, e paszport nie

bdzie z Galicyi, ale z ksistwa Warszawskiego, wic
tedy i X. biskup i my wszyscy przybycia oczekujemy.

Zreszt jak wyj nadmieniem oczekujc najdro-

szego i najszczliwszego owego momentu, rzucam si

pod nogi babuni i rodziców jako

najniszy podnóek

Joachim Lelewel,
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LIST VII.

Do Brata.

uck, 22 Listopada 1809 r.

Bracie!

Po miesicznej i wicj wdrówce list twój nakoniec

dosta si do mnie, dzi go odebraem, dzi zaraz odpi-

suj. Jeeli jednak i mój tak dugo chodzi bgdzie, to

nie wiem czy go dostaniesz, bo to pewni, e ztd tak

daleko jak do Krakowa. Ze mn dotd nic dobrego

si nie dzieje, bo nie tak jak chcemy ale jak moemy.
Wiadomo ci ju zapewne, em tu w ucku bawi koo
4 miesicy, e potem dopiero przed witdk noc- rusk
do Krzemieca (bardzo i bardzo nie chtnie) ruszyem,

lecz có pocz, rozumiaem przynajmniej, e si zabawi

znajdujc dla siebie ot«-art tak w) sawion ksinic
i na tym jeszcze zawód. Krzemieniecka wiele piknych

dzie majca, dla naprawy i ozdabiania murów, zapa-

kowana w paki, a ja te nie godzien, aby dla mnie

jedn lub drug pak rozbito, do Poryckiej za przyst-

powa mi nie wolno, i podobno wkrótce te strony po-

rzuc, nie widzc jej. Na moje nieszczcie jeszcze przy-

bywszy do Krzemieca nader po podrónemu spodzie-

wanych rupieci moich z Wilna nie zastaem. Bez niczego

tedy, bez pocieli, a co najgorsza bez ksiek trawiem

pierwsze tam miesice, coraz gorzej, ws/.ystko sobie mier-

zic. Nie majc co robi, rozdeptywaem boto Krze-

mienieckie, na ca^m wiecie podobno najsawniejsze

i jak pusty literat nieco, pisaem uczony nad Sawid
Kommentariusz, tak jak Niemcy nad Homerem, wielu

pobudza ten liomentarz do miechu, a dzi ju podobno

pójdzie na ogie. Doczekaem si jednak mojej szczu-

pej ksiniczki z Wilna, pocieli i innych manatków.

Znalazem te i kwater, by to szynk z którego duka-
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tern zaledwie ydów wyparem, roztasowaem si tedy

i zawsze próniackie ycie prowadzc i nie wiedzie po

co i na jaki koniec tam siedzc zaczem pisa ....

pisa . , . . dziea i dziea uczone. Znalazem te na

koniec i moment szczliwy, em si rozmówi z J\V.

Czackim i miaem wej po wakacyach w obowizki

cale przeciwne obiecanym, bo interes kaza mnie uzna
za niezdatnego. Tym czasem nadeszy wakacye, rozje-

cliali si nowi znajomi, przyjaciele, wówczas zamknem
si i cigle pótora miesica nowe dziea i^isacm. Gdym
odebra listy od ojca naszego, moesz sobie atwo wy-

stawi, jak si wzniecia odwieona niech, jaka rado,
jaka . . . Rzucam ',vszystko, po piciomiesicznem bawie-

niu, Krzemieniec opuszczam, i tu do ucka przyjedani,

ju trzeci miesic siedz i podobno na ten rok do Krze-

mieca wróci wypadnie. Reszt ci bez wtpienia nasz

ojciec doniesie. Tu w ucku wprawdzie tak wielkich

nudów nie mam, bom z sob sam kwiat mojój ksinicy

przywióz z Krzemieca, i ju blisko pó roku dosia-

duj kamieniem nad dzieem, ttórego ju wicj 20 jest

arkuszy, przy którym przeszo 20 bdzie krajobrazów,

ale jaki tytu jego bdzie, dotd jeszcze nie wiem. To

wiem jednak, e bdzie drukowane, i e ledwie je kto

przeczyta, bo bardzo nudne. Tu jeszcze w ucku zrazu

odpoczywaem sobie nieco po pracy Krzemienieckiój,

która zbytnie nkana, cigna ból nerwowy zbów
i inne przykre skutki, i w tym odpoczynku najisaem

dziesicioarkuszowy komentarz nad Mateuszem herbu
Cholewa biskupem Krakowskim, którego pisma znane

s i okrzyczane niesprawiedliwie pod imieniem Kadu-
bka i to niebawem ma by drukowane. Peno tam cy-

tacyi w rónyeh jzykach, jeli chcesz to i po arabsku.

Zreszt jeli jest moment jaki, em do pracy niezdatny

to patrzc na samyci tylko duchownych, praatów, ka-

noników, wszystko w czerni ubranych, prosty i ndzny
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laik w kcie sobie filozofuje. Jak za pojad do Krze-

mieca znowu bd bki zbija. Pewny jednak jestem,

e dugo tam miejsca nie zagrzej. — Masz tedy wiele

nudów ju spisanych. Teraz ci tysic wdzicznoci za-

nosz za twój list tak dawno tak niecierpliwie oczeki-

wany, a przecie na koniec nudota do napisania go

przywioda ci. Rozchodzia si wprawdzie pogoska,

e (jakby sawny wódz jaki) bawi czas jaki w Lubli-

nie, wiedziaem o tem zupenie przez ustne i cale ubo-

czne wiadomoci. Chciaem pisa, ale nie pewny, jak

dugo tam zabawisz, niechciaem grochu rzuca na cian.

Niewiem czy ten list ciebie dojdzie, aleby to powinno

by po pocztach dla wygody wojskowych uregulowane,

eby listy pisane do nich w jakie miejsce, po zmianie

ich kwatery do nich do dalszego miejsca bezpiecznie byy
przesyane. Ale ja pocztami nie zarzdzam tylko teraz

zaniedzia Greków staroytnoci, któr daby Bóg naj-

prdzj poegna. Ciesz si przynajmniej, e cho
w desz i czasy nie pogodne, w które zwyczajnie dobry

humor odpada i wród nudów, jak z twego listu wida,

jeste sobie wesó, i e wygodnij nieco ni ja w Krze-

miecu, mieszkasz. Dziwi mnie to jednak, e litewskie

chaty pod Krakowem si znajduj i e po ukraisku

w nich som pal.

Co si tycze zdrowia JWJX. biskupa, mimo wielu

bardzo \\ielkich zmartwie, jest w do dobrym stanie.

Zapewne te ci ju doniesiono o smutnym zgonie pra-

wdziwego zaszczytu Cieciszowskich. Pisaem do domu,

"eby z naszj woli tu do ucka si przywlekli, miaby

przynajmnij nasz dziadunio rozrywk, lkam si jednak

eby to nie byo napróno, chociaby to koniecznie po-

winno nastpi, bo to bardzo le, e dotd tu nie byli,

i bardzo nie dobrze.

Jeli do prdko ten list odbierzesz, pisz take

w tj materyi — trzebaby, eby to nastpio w zimie
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bo JWX. biskup nie lubi letnich goci, a to nawet tej

zimy, ile e nikt teraz nie bdzie, bo pastwo Deszerto-

wie jeszcze si dosy nie rozgospodarowali. Pastwo

Adamostwo chore i w smutkach. Smutne w samej rze-

czy wypadki nasz famili trapi, kady list z tamtd
przychodzcy, prawdziwie trwog wzbudza, eby jakiego

nieszczcia nie zwiastowa.

Lecz kiedy t ra czy wieszczym duchem jakim

czy natchnieniem lub te uniesieniem jakiem loicznm

do mnie tu do ucka pisa, prosz ci tedy na wszy-

stkie obowizki pisuj do mnie jak ci czas i nudne mo-

menta pozwol w prost do Krzemieca. Najmniejsze

sówko twoje jest mi najmilsze, ani mnie znudzi moe,
mao dziesi razy ju odczytywaem z prawdziwem roz-

czuleniem, i do poty odczytywa bd, póki mi nowych

wyrazów do wzbudzania i dranienia najszczerszego przy-

wizania nie nadelesz. Bd zdrów i tyle mnie kochaj

i o mnie pamitaj ile ja o tobie.

Najprzywizaszy brat

J. Lelewel.

Panna Marcella o braciach swoich zapomniaa —
alisz si na ni i ja si te przed tob uskarzy musz.

Pisaem do niej póarkuszowy list bitym charakterem

jeszcze z Woli do Okrzei, potem z ucka podobnie dug
wyciem legend i na to wszystko milczenie.

Listy J. Lelewela. Tora I. \l
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LIST VIIL

Do Ojca.

Krzemieniec, 3 Stycznia 1810 r.

Najukochasi rodzice!

Byd moe, e ten list rodziców Dobrodziejstwa

nie zastanie, byd moe, e potrzebna podró do ucka
ju przedsiwzita, nie mog jednak nie oderwa kilku

momentów, w którychbym niezoy rodzicom dobro-

dziejstwu ycze moich — zbieg tylu okolicznoci, wita
boego narodzenia, dzie nowego roku, dzie obchodu

imienia matki dobrodziejki i w krotce nadchodzcy ojca

dobrodzieja, s tylu dniami najszczliwszemi , w yciu

mojem, w których mog ponawia yczenia i wynurza

uczucia, któremi dozgonnie przenikniony jestem — bo

chocia zwyczaj powoduje do wzicia pióra w tych cza-

sach, jednake najczystsze uczucia nim kieruj, prawdzi-

wa wdziczno synowska za pieczoowito i dobro-

dziejstwa rodzicielskie ukada nader sabe wyrazy. —
Niechaj przy latach najduszych towarzyszy jak najczer-

stwiejsze zdrowie i wszelkie pomylnoci, niechaj te y-
czenia su za dowód przywizania, wdzicznoci i uczu.

Ju od kilku dni tu do Krzemieca przybyem,

miaem jecha na trzy króle do ucka, gdym si

jednak dowiedzia, e X. biskup ma na ten dzie wyje-

cha, kocz na listownych yczeniach. Dobrzeby byo
i bardzo dobrze, gdyby Wola Cygowska do ucka zje-

chaa, nie piknie bowiem, e dotd gdy wszyscy nawet

po wiele razy X. biskupa odwiedzali, nasz dom jakby

o askawcy swoim zapomnia. — Pan porucznik zapewne

bawi jaki czas w domu, pisa do mnie z Lublina,

zechce wzi na czas jaki urlop, nim jednak ten list

dojdzie, zapewne mu urlop ten ju wyjdzie.
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Jeszcze tym czasem oczekuj z niecierpliwoci przy-

bycia rodziców dobrodziejstwa do ucka, tam osobicie

do nóg upadn, teraz za z najggbszem uszanowaniem

mam honor pisa si

szczerze kochajcym synem

J. Lelewel.

LIST IX.

D o O j e a.

Krzemieniec, 13 Maja 1810 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Pisaem w czasie wit wielkanocnych z Lucka^

gdzie byem przez dni 6 dla oddania uszanowania X.

biskupowi. Znowu teraz wróciem do Krzemieca z nie-

cierpliwoci oczekujc wakacyj — które dalsze obroty

moje wywiec. Jakkolwiek moe tu w Krzemiecu ju
zasiedziay wicej roku, i zaprzyjaniony z wielu, znaj-

duj rozrywk, wcale literatury nie pilnujc, bo ani

ksiek, ani mam ju jak ochot do tego, wszelako

yczybym sobie lotem przenie si do nóek rodziciel-

skich, i oczekuj na paszport. To pewna, e jakkolwiek

wiele tu przykroci ponie mi przyszo, jednake wo-

labym tu pozosta, nieli si przenosi do Wilna, dokd
bez wtpienia bd wezwany, jeli tylko wczesnego od-

mówienia mego nie posuchaj. A z drugij znowu

strony, gdybym paszportu nie otrzyma, wypada mi

jecha do Wilna i tym sposobem musiabym Krzemie-

niec porzuci nie odwiedziwszy domu. Ale trudno co

z pewnoc. przed czasem mówi. To tylko pewna, e
U*
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lubo teraz jestem zajty wykadem odkrycia ldu i stanu

ziemiopistwa staroytnych Greków i Rzymian, czyli geo-

grafi staroytnych Greków i Rzymian, wszelako ju od

dawna wszystko sobie przyrzdziwszy, nie mam co robi,

kadego wieczora wróciwszy do domu myl tylko, jak

dzie jutrzejszy i gdzie przepdzi. Jednake o resztkach

literatury zapomina si nie godzi, i kiedy dzisiaj chodz

koo tego, aby jeszcze ksigarnie napeni, jednem wicj
pisemkiem, upraszam ojca dobrodzieja, aby raczy t
krytyk na Litwinów moich do rektora pamitnika War-
szawskiego adresowan, jak najspiesznij do redakcyi

rzeczonj przesa.

Lecz dzisiaj jest dzie 1 maja — wprawdzie 13

dzie mija ode dnia obchodu imienia matki, wszelako

cho nieco póniej, kiedy tutaj pod tym dniem obchodz
Filipa i Jakuba, chwytam jednak moment do ponowienia

ycze, które zawsze w sercu mojem odnawiam, prze-

nikniony wdzicznoci za wszystkie jej aski i rodzi-

cielskie dobrodziejstwa — babuni dobrodziejce rczki

i nóki cauj.

Upraszam ojca dobrodzieja ju powtórnie dla tego,

e niewiem czyli z ucka pisany list ju rk jego doszed,

donie mi czyli list mój do ksicia Puawskiego pisany

przez rce ojca przechodzi.

Niewiem, czyli pan Prot jeszcze w Motyczy konsy-

stuje, dla tego podug rozkazu ojca dobrodzieja list do

niego doczam. Rodzestwo serdecznie ciskam.

askawj mnie i dobroczynnej opiece rodzicielskiej

polecajc, mam honor z najgbszym respektem pisa si

szczerze kochajcym synem

J. Lelewel.
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LIST X.

Do O j e a.

uck, 15 Grudnia 1810 r.

Naukochasi Rodzice Dobrodziejstwo!

Grzeszny jestem niezmiernie za moje zbyt dawne

milczenie, do którego zbieg rozmaitych okolicznoci,

cige zawody i próne nadzieje dotd byy przyczyn.

List ojca dobrodzieja odebraem tu w Lucku przed sa-

mym wyjazdem moim do Krzemieca, miaem tam jecha

na czas bardzo krótki, tymczasem róne smutne okoli-

cznoci, które w tych czasach ci na ICrzemiecu, za-

trzymay mnie tam prawie do dwóch miesicy. Nakoniec

porzuciem go z alem znalazszy w nim, nie wiem

jakim szczciem lepem wielu przychylnych sobie i przy-

jaznych — i porzuciem go podobno na zawsze. Przy-

jechaem tu do ucka i pastwa Adamostwa dotd nie-

wida, tak w cigóm wic zawsze oczekiwaniu i w nie-

pewnoci zostajc ocigaem si z pisaniem, gdy tym-

czasem zbieg wielu dui witecznych z obchodem imienia

matki dobrodziejki i wnet uadchodzcyai obchodem

imienia ojca dobrodzieja, daj mi pochop i bog oko-

liczno do zoenia rodzicom gbokiego uszanowania

i najszczerszych ycze z czystego uczucia pochodzcych,

iby Najwyszy raczy rodziców przy czerstwem zdrowiu

chowa w jak najdusze lata, eby przez to nasze po-

wodzenie, pomylno i szczcie uzupenia. To dyk-

tuje serce przeniknione wdzicznoci za wszystkie aski

i dobrodziejstwa, za pieczoowito i rodzicielskie trudy,

wdzicznoci, która w tych yczeniach sabe wyrazy

swych uczu wywizuje. Co raczcie rodzice dobrodziej-

stwo ze zwyk sobie dobroci przyj jak najaskawij

jako od tego, który czc najpowinniejsze uszanowanie
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i wyznanie czuego dzikczynienia i wdzicznoci za

cige babuni dobrodziejki aski i bogosawiestwu jj
polecajc si.

X. biskup, statecznie teraz przy dobrem zdrowiu

zostaje, oczekuje niezmiernie pastwa Adamostwa i pani

Janowej — lepiejby byo wszelako, eby przybycie Pani

Janowj byo na dalsze lata odoone. Za jj bytnoci

tutaj rozdrani nie dobrze zagojon ran smutku i po-

ruszy tak potrzebn dla najdroszego zdrowia X. biskupa

spokojno. A teraz mam honor z winnym respektem

dozgonnie zostawa

szczerze kochajcym synem

J. Lelewel.

LIST XL

Do Ojca.

uck, 18 ytycznia 1811 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Ze zlecenia X, biskupa, list ten pisa mi przycho-

dzi. Ciotunia pisaa, e w Woli Cygowskiej zdrowi, i e
cho nie wie, ale zapewne z tamtd z powinszowaniem

imienin do X. biskupa pisano. X. biskup znajduje si

wanie teraz nie daleko z td od ucka na naboe-
stwie, to jest na rekolekcyach i ztamtd poruczy X.

kanonikowi Piwnickiemu i mnie zoenie podzik babuni

jak i rodzicom dobrodziejstwu. Tego jedynie dopenia-

jc, cz przytem moje uszanowanie najgbsze babuni

i rodzicom dobrodziejstwu, ponawiajc zarazem z okoli-
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cznoci wnet nadchodzcego obchodu imienia ojca do-

brodzieja, yczenia, które rodzi wdziczno za pieczoo-

wito rodzicielsk za aski i dobrodziejstwa. Oby Naj-

wyszy przy czerstwem zdrowiu ojca dobrodzieja w jak

najdusze zachowywa lata, i te sabe, ale najszczersze

wyrazy niechaj bd sab oznak tej wdzicznoci, któr

przejty, z najywszem uczuciem do zgonu pisa si bd
szczerze kochajcym synem

J. Lelewel.

LIST XII.

Do Ojca.

uck, 1 Lutego 1811 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Z niezmiernem podziwieniem przyszo mi odebra

askawy list ojca dobrodzieja, w którym wyczytaem, i
od roku odemnie adna wiadomo nie dosza. Na

ostatni (przed odebranym teraz) list ojca dobrodzieja

wprawdzie wraz ze zoeniem uszanowania mego, po-

spieszy mi nie przyszo, spieszyem jednak z zaniesie-

niem ycze i sabych za rodzicielskie dobrodziejstwa

wdzicznoci, oznaków, — z okolicznoci zbliajcych si

a od miesica ju upyuionych wit i powtórnie jeszcze

w tych czasach listownie mój respekt zoyem, który

list zapewne teraz rk ojca dobrodzieja dochodzi, kwapi

si wszelako, od zwyczajnych oderwawszy si zatrudnie

z ponowieniem mego uszanowania lubo nie dostatecznych

oznaków, ale ze szczerego serca pochodzcych, serca

przeniknionego wdzicznoci za aski i rodzicielsk
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pami i troskliwo, jako te z doniesieniem dla zaspo-

kojenia rodziców, e teraz statecznie przebywam w ucku
pod czul i dobroczynn opiek X. biskupa dobrodzieja

naszego.

Co si tycze druku — pisemka tamte yczyy sobie

byd umieszczonemi w dzienniku jakim, gdy jednak teraz

Warszawski usta, nie s warte, eby si publicznoci

same przez si ukazyway.

Babuni dobrodziejce za askaw pami, najunie-

sze dziki skadam, przejty uczuciami wdzicznoci,

rzucam si do nóek i bogosawiestwu poruczam.

Matce dobrodziejce nóki cauj. Zostajc z powinnera

uszanowaniem i najgbszym respektem mam honor do

zgonnie pisa si

szczerze kochajcym synem

J. Lelewel.

LIST xin.

Do Ojca.

uck, 25 Marca 1811 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Z najywszem uczuciem i rozczuleniem przyszo mi

odebra list ostatni ojca dobrodzieja, gdy bowiem z jednj

strony pamici babuni i rodziców dobrodziejstwa od-

wiea mi si najdrosze przypomnienie ask i dobro-

dziejstw, gdy przejmuj wdzicznoci — z mnej wiado-

moci o saboci babuni i matki dobrodziejki, nabawia

mnie niespokojnoci i smutku, jakie wzbudzi moe
czuo i przywizanie, z którym wnuk i syn ku babce

i matce dozgonnie zostawa moe, wygldam teraz z nie-
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cierpliwoci najszczliwszego dla mnie momentu, w któ-

rym bd móg by zapewniony o zupenem do czer-

stwoci zdrowia przyjciu jak Babuni tak Matki Dobro-

dziejki dowiedzie si.

Co do mnie i zdrowia mojego, troskliwoci ksidza

biskupa s próne i ze zbytnij dobroci tylko wynika-

jce. Ani praca, ani póne nad ni dosiadywanie by-

najmniej mnie nieszkodz, kiedy zkd ind w towarzy-

stwie osób godnych a tym wicj krewnych a na mnie

askawych, rozrywk znajduj. Wreszcie dwunastoletnie

przywyknienie do nocnego siedzenia przekonao mnie,

e to na zdrowie wpywu niema. Znam doktorów, naj-

sawniejszych w Europie, doktorów uczniów i samych

ju niepospolitych ze swych talentów, którzy przed dwu-

nast godzin spa nie id, a przecie s zdrowi. Nie

odrzekam si jednak, ebym sposobu mego budzenia si

uiezmieni, ibym niemia kiedy rano wstawa, gdy to

jednak wemnie wielkie sprawia wzburzenie i osabienie,

do tej przemiany teraz nie jest czas potemu, bo gniecie

mi nawa roboty, a moe ju na nie chwile s przy-

krótkie, moe przyjemniejsze okolicznoci z drogi mnie

literackiej odwiod. Nie dobrze wic schodzi z niój na

sucho, atwiej potem spocz. Wszake to ju od-

dawna jest yczeniem moim, wszystko mi przecie idzie

opakiem, dzie po dniu mija, wygldamy z utschnie-

niem pastwa Adamostwa tak dawno przyrzeczonych.

Jeeli dzi jakie skutki, oddanie si czasowe litera-

turze na mnie sprawuje, to te tylko jedynie, e czsto-

kro do innych rzeczy niezdatny jestem, nawet listu

sklei niemog, — ile gdy niespodzianie wypadek mnie

naprze do prdkiego napisania, cho ani wolnj myli,

ani swobodnej rozwagi niema potemu. Tak wanie by
list ostatni do ojca dobrodzieja z nalegania Xbiskupa. —
Wreszcie gdyby nie kilka ksiek, gdyby nie rkopisma



— 170 —
staroytne od Czackiego poyczono tu w ucku, chyba-

bym si bardzo nieszkodliwemu próniactwu porzuci.

Tymczasem z oddalenia mego od domu rodzicielskiego

listownie rczki i nóki babuni i matki dobrodziejki ca-

uj, tysic wdzicznoci za ich pami najaskawsze

skadajc yczenia.

W. Skarbnikowi unione ukony skadam. Rodze-
stwo serdecznie ciskam, niech p. Prot do ranie alu
niema, jeli niepisuj, bo dotychczas staego osiedlenia

si mego niemam, tuam si po Woyniu, moe jednak

o mnie odbiera z domu wiadomoci i by pewnym
o braterskiem przywizaniu, a jeli bdzie w Modlinie

konsystowa i blisko miejsc wówczas atwiejsz sprawi

korespondency, wszystkim a wszystkim najpowinniejsze

skadam atencye.

Babunia podobno w tych czasach miaa expedycyjk

od Xbiskupa, sprawio to zachód i staranie X. kanonika

Piwnickiego, który mnie zleci zoenia wszytkim -swoich

ukonów i dzikczynie za pami. Mielimy w tych

czasach tu w ucku kasztelana Kiciskiego i dotd
jeszcze dla zdrowia nieopodal ztd o mil 4 na wsi prze-

siaduje. Zleci mi, abym przy pierwszem pisaniu jego

ukony przesa. Gdy to kocz, dowiaduj si, e prze-

jeda tdy syn ministra ubieskiego i bdzie na obie-

dzie, niewiem czyli co X. biskup przez niego pisa b-
dzie, bo wkrótce wydarzy si inna okazya, a teraz

z najgbszym respektem do zgonu ycia zostaj

szczerze kochajcym synem

J. Lelewel.
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LIST XIV.

Do Ojca.

Warszawa, 1811 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju

!

Stanem w Warszawie wczoraj okoo 3 godziny,

pospieszyem wkrótce do paacu Nestego, gdzie ju
wszystko pieczoowita staranno ciotuni przygotowaa,

zaraz wic rzeczy moje przeniesione, poczem udaem si

do pastwa Morozów, gdzie miaem od ciotuni zlecenie,

wyprowadzenia p. Moroza na spacer, co gdym wykona,

czas si zaj do 9 blisko, wróciem wic do domu, nie-

widzc jeszcze ani Jasia ani Marili, chyba dzisiaj nad-

wieczorem, bo due teraz gorco, przejd si cokolwiek,

o Protku nic tu w Warszawie od czasu bytnoci jego

ostatniej nierycha. Pan uszczewski dzi rano nieda

mi jeszcze nic do roboty, ale chcc mnie do wikszych

rzeczy usposobi, dal do czytania par ksieczek we

wzgldzie administracyi wewntrznj francuzkij , tym-

czasem Macij nadchodzi i poszed uczyni obrachunek

z pann Antonin.

Babuni i Matce Dobrodziejce rczki i nóki cauj.

Siostr ciskam.

Pastwo Adaraostwo lada dzie spodziewani, tylko

ich zatrzymuj Sawiskie biedy, i teraz p. Janowa do

swego przyszego pisaa, e grad na Sawnie znacznie

zboa wybi, ztd p, Adam ma zatrudnienie z Aren-

downym, gadaj tu o wyjedzie za trzy tygodnie do

Strug, zapewne lubowiuy to bd, — bo i sam pan

uszczewski tam wybiey, radbym w takim razie by
u rodziców.
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Zostajc dozgonnie z winnym respektem, mam

honor z ggbokiem uszanowaniem pisa si ojcu dobrod.

szczerze kochajcym synem.

J. Lelewel.

LIST XV.

Do Ojca.

"Warszawa, 1811 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Wanie w Wili prz}jcia okazyi z domu, p. Prot

by obszernie si rozpisa do rodziców dobrodziejstwa

radzc, eby matka raczya wprzód zbied do Warszawy,

aby ukad meblów i urzdzenie wszystkiego pod jj
buaw na naszych obradach odbyo si. Ale ten hst,

który ja miaem kontynuowa, sta si prónym, nie-

siedziaem prawda w ten' dzie od rana, przybiegem

jednake na sam czas, widziaem jeszcze fury pod kamie-

nic, wpadam, dowiaduj si od Macieja, e Chmielewski

by, widz szafy przez niewiadomo Macieja zoone
w kamienicy, powstaj na to, Macij biey na dó do

fur, którym na list to jest Gerwazemu czeka kaza. —
Ju ich niemasz, nieche wic p. Marcela, Macieja nie-

winuje, e si o niczem niedowiedzia z jego przyczyny.

Nikt temu niewinien, tylko zesane fury, e askawie

czeka niechciay, albo moe ja, e niemógem od rana

samego cigiem dzie cay w pustce przebywa. Co za
do Chmielewskiego, raz si tylko w Warszawie pokaza
i przed wyjazdem nieraczy si take meldowa, w czm
wielka jest szkoda, bo chocia nie do królewskij stajni

i Prot si dziwowa jakem ja mia p. Adama w tej
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mierze napastowa, ale by moe si udulo sprzeda,

a tak syszaem, i siano nazad odeszo.

Tu przeróbka wychodku si robi, niewiadomo, czy

dzi czy jutro bdzie skoczona, i a sami ciele zaraz

podog w kuclience rozpoczn i na to we wszystkim

mularz ugodzony. Stosownie wic do pokoczonych ro-

bót mniemam, e Maciej moe po niedzieli na wtorek

lub rod wolny bdzie.

Miód i wehi przeda, za wenQ przyszo 101 z.

Cókolwiekbd pojmuj, e wiele tam by musi zmar-

twienia z niedostatku gotowego grosza w okolicznociach,

kiedy trzeba si do miasta transportowa, co podobno

niestosujce si do wojen jakich, bo te lubo si zdaj

niechybnie nastpi i niewypadn jeszcze tak nagle, ani

te dla obowizku chocia raz p. minister, kiedym przy-

nim na obiedzie siad, pyta mi, czy bd mia spo-

sobno pisania do domu, odpowiedziaem, e za pier-

wsz w krotce nadej majc okazy pisz. Napisze

do ojca i kaniaj mu si od nas i owiadcz, eby si

sprowadzi do Warszawy, bo bd mia z nim co do czy-

nienia, a nawet interesa na zawsze, niestosujc si

moe do tych wzgldów mówic droga do Warszawy

znaglon albo zwleczon by moe, ale ze wzgldu dróg

psujcych si, na szczcie, e deszczów niebywa.

Prot cigle na Pradze przebywa i czasami War-

szaw nawiedza, on wie kiedy gdzie dalj ruszy, czy

w Rawskie, czy ku Bydgoszczy, czy gdzie indzij jeszcze.

W niedziel widziaem si z Marysi, po któr mini-

strostwo posyao i bawia w ich domu do godziny 9tój

w wieczór. P. Adamowa zadziwia si nad szafami,

które na nic si nieprzydadz i mówia, e jaka tam

insza by ma, o którój ciocia jej mówia i pojedyncza

tylko, a nie parzysta.

mier konia Grzeli jest moj strat, któr za

wczasu przewidywaem, ale niewiedzc, gdzie tam nad
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Wis Grzela z koniem zajecha, gdy i Maciej o tem, jak

powiada, niewiedzia, niemógeoi sobie radzi, eby
z ostrzeeniem pobiedz. Jeeli Grzela z wymiany konia

na konia konlent bdzie, ojciec dobrod. bgdzie raczy na

mój rachunek to wynagrodzenie jemu odda, ja za bd
kupcem konia mu oddanego.

Pan Adam wyjecha do Sawna. Atrament panny

Marceli w odrobinie przesyam. Duo te to bardzo

roboty koo podogi, bo eby sklepieniu uly, trzeba

nawet ziemi z pod podogi wywie. Ksiki juzem

uoy, i jeszcze miejsca na nowo przybye i przybywa

kiedy majce zostawiem, tak mi si udao z miejscem

zekonomizowa.

Matce dobrodziejce rczki i nóki cauj, Marcelk

serdecznie ciskam, a peen najgbszego uszanowania,

mam honor dozgonnie z powinnym respektem pisa si

szczerze kochajcym synem

J. Lelewel.

LIST XVL

Do Ojca.

Warszawa, 1811 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Stanwszy tu wczoraj, naprzód obejrzelimy ku-

chenk z Maciejem, w rzeczy samej sklepienie jest zu-

penie zdezolowane tak i niemona przez aden sposób

na nie ka podogi; sklepienie za jest kilk sup-

kami drewnianemi popodpierane, mimo tego kiedy kuch-

nia bya w uyciu, ustawnie sypao si z niego, a mia-

nowicie przy drzwiach. Wprzód jeszcze Macij to wszy-

stko z mularzem oglda i to wszystko widzieli i ude-
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cydowali, e koniecznie belki trzeba wmurowa, szukali

oni dawnych i jedne znaleli a nic niewiedz, o jj sta-

nie. Zdaje si przeto, e bezpieczniej odaowa nowych

belek i podog ju zrobi naleycie, eby staa choby

si i sklepienie mimo podpór za jakie sto lat zawalio

zupenie. Na ten koniec wic podug rozmiarów Ma-

cieja z mularzem trzeba tarcic jednacie dugich na

okcie 4, a belek 2 dugich okci 8, ale mocnych, nie-

grubych na zbyt, ale drzennych, Maciej mówi ligarów,

Komin.

1 1 1 1 1 1T i 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

^

okci 8 z murem.

bo za kominem zdaje si sklepienie si jako podnosi

i góra jest jaka, której zaraz rozpozna niemógem,

a na której nigdy podogi niebyo.

To sprawiwszy, gdy na Prota, który poszed na obiad

do p. Adamów doczeka si niemógem, okoo 4 godziny

poszedem tam i spotkawszy si z nim, dowiedziaem

si, e wyjechali do p. Hussarzewskich, wic zebrawszy

przez czas zmroku ukony od pp. Morozów do Woli

Cygowskij, i widziawszy u nich ju od 3 tygodni sie-

dzcego majora koo 8 przebrawszy si z bota po-

szedem znowu do [)p. Adamów, gdzie jej samj i Krysi

oddaem expedycye Marceli, ukontentowania byo wiele,

pochwa duo, tak ze strony odbierajcych jak i ze

strony obecnych pp. Hussarzewskiej i Grabowskiej, —
wkrótce nadszed p. Adam i (o czem ju pierwej Prot

mi powiada) uwiadomi, e w tych dniach koniecznie

król podpisze wjzytatorstwo ojca z pensy 8000 zotych,

e p. minister stara si wyrobi assesorstvyo, ale zabiegi
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jego stay si próne. Mówiem zaraz z p. Adamem
wzgldem siana, zaraz odpowiedzia, e wcale niewie

o niczem, gdzieby si w tej mierze uda, a poradzi nie-

umie, (bd wic stara si o tem innemi drogami si

wywiadywa), na tym si urwa dyskurs z p. Adamem,

bo gocie byli, ale podobno z przeday siana nic nie-

bdzie, bo w tych dniach zbiera si na wojn. Przy-

bieg kurier do króla od Napoleona bdcego w Ham-

burgu, i co tam doniós, to sekret, Róniecki wyjecha,

jak twierdz, do Magdeburga, eby z Davoust plan

wojny uoy. Ci co sekreta taj, powiadaj e tylko do

omy pojecha. Nareszcie z tych pewnych ju gosz,

e sejm ma by odoony, i e król chce koniecznie

15 Grudnia odjecha. Cókolwiek bd, pónij po-

szedem do p. Ministra jak zwyczajnie w tych okolicz-

nociach zaspionego, zoyem mu ukony, spyta, prdko

ojciec do Warszawy przyjedzie, owiadczyem, i nie-

prdzj jak za 2 tygodnie i na tym wszystko si sko-

czyo, zaraz przysza caa kompania od Adamów i tak

koo herbaty wieczór si koczy. W Woli Okrzejskij

wszyscy zdrowi i Juli z kaszlu wychodzi.

Babuni i Matce Dobrodziejce rczki i nóki cauj
wraz z Protem, który ma kwater na Pradze i niewie

jeszcze, kiedy gdzie ruszy dalej, moe by, e i w War-

szawie zostanie, do nóg si rzucam Ojcu Dobrodziejowi

dozgonnie wyznajc si by

szczerze kochajcym synem.

J. Lelewel.
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LIST XVII.

Do Ojca.

Warszawa, 8 Padziernika 1811 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju

!

W Warszawie wszyscy tu zdrowi, o Procie naj-

lepsz wiadomo podam, kiedy list jego docz, bo

tyle mi tylko o nim wiadomo. Komisarz dotd jeszcze

si nieupomina, ale gdy Macij ni emóg miodu przeda

na potrzebniejszy expens za to yem jeszcze. Widzia-

em si dzi z p. Adamem i przepraszam, e t ra
niezdy by u Kuroszów i nic nieodpisuje, ale nie

zaniecha interesu i odpisze za najpierwsz okazj, która

moe bdzie koo pitku, bo w rzeczy samj, bardzo

bym sobie yczy by na w. Teres, jeeliby rodzice po-

zwolili, ale niewiem, jak mi si w tj mierze uda, bo

musz chodzi koo chorego podrónego, który jeli przez

te dnie cigle lepiej mie si bdzie, wtenczas miao
go opuszcz, jeeli jednak, co ju byo razy par, znowu

mu si pogorszy, niewypada go przez dawne zwizki

pedagogiczne porzuca, a niemam komu poruczy, ani

jego interesów w przypadku mierci. Dla tego jeliby

to niebyo na wsi z przykroci, upraszabym o przy-

sanie po mnie, tak abym na wsi Wili samego wyjazdu

stan.— Marcelce co mog to sprawi.

Babuni i Matce Dobrodziejce rczki i nóki cau-

jc, mam honor z najpowinniejszym respektem dozgon-

nie by
szczerze kochajcym synem

J. Lelewel.

Listy J. Lelewela. Tora I. Ut
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LIST XVIII.

Do Ojca.

Warszawa.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Rozkazy Ojca Dobrodzieja bd si stara jaknajspie-

szniej wypeni, dzi wszystko tu w ruchu, bo oczekuj króla.

uszczewski we czwartek powróci i pastwo Adamostwo,

którzy tame jedzili. I to jest wszystko, co mog nowego

donie, zreszt wszyscy zdrowi, pastwo Morozowie

upadaj do nóg.

Co za do noty ojca dobrodzieja do prefekta, ta do

td nieoddana, bo niemóglem jj od p. Adama przed

wyjazdem jego do Sawna a wczoraj dopiero po po-

wrocie; biegem wic zaraz do p. Szymanowskiego, ale

ju go niebyo, bo przeciw króla wyjecha.

Nóki Rodziców Dobrodziejstwa caujc zostaj

z gbokiem uszanowaniem

szczerze kochajcy syn

Lelewel.

LIST XIX.

Do Ojca.

Warszawa, 1811 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Ciocia zdrowsza nieco, ale to pewna, e zupenego

zdrowia trudno wymaga, póki si wszystko nieurzdzi

w rozdziale i czeniu si domów. Macij owiadcza si,

e jak najpilnij si krci koo przeday weny, ile e
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przybywaj expensa, gdy i Sleaiiski wspomnia o jakim
nowym podatku. Pastwo Szefostwo Jackowie moe
jutro bd w Woli Cygowskiej, jeli im tylko dzi wy-

jecha nieprzyjdzie.

Sleaski przeniós si i powoli rzeczy si znosi

zaczy. Co za do przenosin moich rzeczy, s nieco deli-

katne, bo zawsze JW. minister na mnie niezmiernie

askaw i bardzo o mnie pamita, byoby nieprzyzwoicie

cakiem si usuwa, wic tedy podwójne zakadam mie-

szkanie, literackie w kamienicy, administracyjne u mi-

nistra. Nocleg bdzie bywa tu i owdzie, gdy jednak

nocleg wypadnie w kamienicy, wówczas naturalnie bez

kolacyi, dla tego kiedy Matka Dobrodziejka tak askawa
dla okrasy chleba czasami przysya cokolwiek masa
lub sera.

Z powinnem uszanowaniem zostajc dozgonnie,

mam honor caujc nóki i rczki Babuni Dobrodziejki,

pisa si dla rodziców

szczerze kochajcym synem

Lelewel.

LIST XX.

Do Ojca.

Warszaw a 1811 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Wakacye Jasiowe zaczynaj si pierwszego przy-

szego miesica i panna Marjanna yczy sobie jecha.

Co za do moich ycze, te niewiem do jakich jeszcze

okolicznoci stosowa si musz, zreszt wszyscy s
zdrowi wyjwszy kaszlu, który trapi p. Antonin i Adasia.

12*



— 180 —

Z robot kamieniczn dotd duo historyi. W tych

dniach, to jest: przed onegdaj o 11 godzinie w nocy zesza

z tego wiata panna Kaliska, chodziem koo zapisu

aktu mierci jej, a rzeczy Maciej ma gdzie transporto-

wa, aby miejsce Wagnerom ustpi. Pan Adam obieca

odda co ma by dla p. Rakowskiego i podobno w ten

moment Maciej odbiera, od p. Kuroszowj kwartalne

odebra czci w zocie czci w dytkach. Caujc
rczki i nóki Babuni i Matki Dobrodziejki, mam honor

zostawa z winnym respektem i

szczerze kochajcym synem.

J. Lelewel.

LIST XXL

Do Brata.

Krzemieniec, 13 Maja 1810.

Bracie kochany!

Moja to wina i bardzo wielka wina, za któr spra-

wiedliwie na mnie rozalonym byd moesz, e nic nie

wiesz, co si ze mn dzieje, lenistwo to wszystko zrz-

dzio. O to lepiej bdzie jutro napisa, a oto po obie-

dzie wygodniej, tylko znowu wizyta jaka przeszkodzia.

Owó tak i cae zapusty i post cay przeszed. Pisae

ostatni list jeszcze w lutym z za Lublina z Motyczy

i pisae, e w Lublinie prócz tradycyi o zabawach zapu-

stowych zapominano dla niesnasek majtniejszych z ubo-

szemi. Niesnasek podobnych wszdzie po wiecie peno,

a przecie dla tego ludzie si bawi i w Krzemiecu

jakkolwiek dugie byy zapusty, przeszy wesoo. Mie-

cina ta nikczemna w aden sposób z Lublinem równa

si nie mogca dla zbiegu rónych okolicznoci, dla sdów,

gimnazyum i sdowniczej komisyi edukacyjnej nader
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ludna, ma wielorakich mieszkaców 1) mieszczan 2) pra-

wników, 3) czynowników rosyjskich, 4) profesorów 5) stu-

dentów, 6) kilka domów bogatych obywateli tu przesia-

dujcych. Ostatnia ta klasa reszt pogardza, wszystkie

inne (prócz stundentów, którzy s w rónych wcale sto-

sunkach), czstkowo przynajmnij wzajemnie midzy sob
yj i wyjwszy niektóre mae scysye bardzo zgodnie,

a szczególniej migdzy profesorami, wzajemna grzeczno

i przyja a do poufaoci prawie powszechna. I w takim

zgromadzeniu bywa zwyczaj, e w czasie zapust byway

od 2 lub 3 zbierane skadki powszechne i z nich wy-

dawane bale dla caego Krzemieca, nawet i dla magna-

tów, którzy bytnoci swojej nie odmawiali. Zaraz za

przybyciem mojem do Krzemieca utrzymywaem, e to

ze wszech miar musi byd niedogodnie, i wiele nie ukon-

tentowania sprawowa. Jako w tem przewidywaniu

moim przekonaem si i zapewniem za powrotem moim

do Krzemieca, wanie przed samemi zapustami. —
Byem wówczas peen czarnej melancholii, ale mimo tego

przedsiwziem afektowa wesoo udan i stara si

dopomódz do zabaw, eby mie satysfakcy z widzenia,

e inni si bawi, i e kiedy nawet jeszcze po oddale-

niu si mojem z Krzemieca bd o mnie wspomina

sodko, em ja tu by. eby to jednak uskuteczni, trzeba

si byo porwa przeciw zadawnionym zwyczajom, i te

powszechne szkolnicze skadki wypdzi. Zostawujc

kadego ochocie, eby swoich przyjació lub kolegów

w swym domu zabawi, wyzuwszy si cakiem ze zwiz-

ków tych, które naszym si kosztem bawi, kiedy inte-

tes m&j to si nizko kaniaj, a jak ten min, profe-

sorami gardz, a on ich nigdy i zna nawet nie chc.

Wic po wielu trudach i pracach stano na tm, e
domy profesorów onatych maj zasiga pomocy 2, 3

lub 4 kawalerów, i pod swoim imieniem wieczorne za-

bawki wydawa, i tym sposobem profesorskie baliki cae
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zapusty zapeniy, cliocia wielu czy to aujc rubli

kilkunastu czy niechcc subjekcyi podejmowa \Ycale si

wzajemnoci nie wywizali. Na kadym z balików po-

dobnyci od 60 do 80 osób bywao, i kady taki okoo

100 rubli srebrnych kosztowa. Kontent z nich byem
dla tego, e promowujc je przy pomocy innych kawa-

lerów, mogem swych si zapróbowa czyli potrafi byd
dla liczniejszej kompanii gospodarzem. Jako dwa

razy w cigu tych zapust gospodarstwem zaj mi si

wypado, i to udao si wcale dobrze. Przez pilne za-

jcie si zabawienia publicznoci Krzemienieckiej, a na-

dewszystko kom^ianii profesorskiej miaem t korzy,

e owa melancholia z literackich prac w ucku podej-

mowana powoli rozchodzi si pocza i ta ochota, ta

wesoo zrazu wymuszona zacza si zmienia w praw-

dziw i zupenie ozdrowiaem, tylko to jeszcze mnie

trapi, e do domu wzdycham. Przyzwyczaiwszy si do

szalenia w czasie zapust, trudno byo si przyuczy do

pracy w czasie postu, a trudnij jeszcze teraz na wiosn.

Wic ju teraz z owego zakopciaego ojowym dymem

nocnego literata, masz brata próniaka, który sobie,

kiedy ma czas jaki wolny odczytuje les moyens de

plaire etc.

Piszesz, e w ssiedztwie swojej kwatery znalaze

bardzo przyjacielski dom w Radawcu. Jeeli ten list

jeszcze ci w tej samej kwaterze zaskoczy, prosz ci,

ucauj rczki samój niegdy panny Maryanny Czempi-

skij. Cho byem wówczas, kiedym przebywa przez

3 lata w Okrzei, jeszcze dzieckiem, w prawdzie dojrze-

wajcym, jednak sodkie wspomnienie. Samemu take

panu „z Finków' Piaskowskiemu zó ukony i przypo-

mniej zabran z nim w Koczewie znajomo, pro aby

chcia mi byd przyjacielem, tak jak jest dla ciebie.

Piszesz jeszcze, e mi donosisz o tem wszystkim, co

ci si zdaje, e mnie interesowa moe. Wierzaj mi, e
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mnie wszystko interesuje, co tylko mi napiszesz, ile ze

stron naszych.

Teraz lubo wicej rozrywkami zajty, bo te mi

lepsze zdrowie daj, ni literatura, jednak staram si za-

trudni drukarnie Wileskie — jeeli cenzura pozwoli

bd drukowane uwagi nad Mateuszem herbu Cholewa

polskim XII wieku dziejopisem z dewiz.

„Ztd te jeden za drugim owczym biec pdem —
skoro zega najpierwszy, wszyscy gali rzdem." Jest to

uczono -gboko -nudny komentarz nad czci chroniki

znanej pod imieniem, Kadubkowej chroniki, masz krótkie,

ale prawdziwe zdanie.

Pan Czacki dostarczy mi (tylko nieco zapóno),

dwa rkopisma Kadubkowej chroniki, ale mi si ju
nie chce z drukowanemi porównywa je edycyami.

Ale to ciebie mao obchodzi, a mnie niezmiernie

nudzi, le ju te rkopisma od kilku tygodni i ledwiem

teraz zajrza, eby te sów par wypisa, kocz ju
.na tern, bo godzina si zblia, na któr trzeba poczt

z listami uatwi, a musz jeszcze daleko z interesem

spieszy, przytem przyjecha do Krzemieca z Lucka

jeden kanonik, z którym musz w jedno miejsce i
z wizyt.

Twój brat

J. Lelewel.

LIST xxn.

Do Brata.

Krzemieniec, 13 Czerwca 1810 r.

Bracie kochany!

Jeszcze Ci powtarzam, e sprawiedliwie moesz

mnie aja za moje w pisaniu opieszalstwo , i niegodzi
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mi si nawet z tego wymawia. List twój po przejedzie

króla przez Lublin odebraem, jali widz jeszcze wtedy

niemia mego listu na rce naszego Ojca pisanego, mo-

esz z niego miarkowa, e cho w niesmaku pobytu

mego, tutaj chcc innych zabawia i samem si nieco

rozerwa, przytem niemara adnego tak silnego zatrudnie-

nia, któreby mnie przynaglao do spiesznego, lub na czas

jaki wykoczenia czego, wszystkie moje roboty s takie,

e jeeli robi to dobrze, a jeeli robi i niezaczn to drugie

dobrze, moesz przeto miarkowa e to ostatnie najcz-

ciej si wydarza. Trzeba wic gdzie czas zabi, i t czstk
ycia, tu tracim go na niczem, przepdzi. Na ten koniec

majc kilka domów professorskich oznajomionych, do nich

codziennie si wucz. Idc spa roztrzsam codzienne

czynnoci moje, gdziem by, wstajc rano namylam si

gdzie pój, owo zgoa na tern wszystko si koczy. Za-

pusty — szkoda, ju si dawno skoczyy, teraz na po-

dobne zabawki dzie za dugi, czas za gorcy— a za to

z temi kobiecinami pod wieczór — spacery. Nierozumiej

jednak, ibym ju rozpróniaczy si do najwyszego

stopnia, ebym wcale ju do ksiek zaglda niemia,

owszem przez nieszczcie literatura, która mi tysiczneju
tu w Krzemiecu przykroci sprawia, któr dotd przekli-

nam i wyrzekam sijj, ta zawsze dla mnie ma jakie po-

waby. Bieda tylko a moe i szczcie, e zbieg

wszystkich okolicznoci radzi mi, zachca i wymaga na-

reszcie, abym j porzuci! — przytem powtarzam sobie:

Studium quod inutile tentas! bo dotd ile w
Wilnie jedyn z mj pracy miaem pociech, kiedym w
naszm towarzystwie uczonm jak jej czstk przeczyta,

i byem karmiony nadziej, e znajd sposoby drukowania,

jako próbki tego byy; dzi jednak tu do tej botnj
przepaci osadzony widz w tej mierze wszystkie widoki

zerwane, i nieraam swego nadwornego drukarza, i pisze

si zatem niethnie. Ale cóbym robi, gdybym ad-
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nego niemia zatrudnienia? dla tego wymyliem sobie

dawanie uczniom tutejszego gimnazyi niepraktykowanego

w adnej akademii kursu geografii Staroytnych czyli

Historyi — tej nauki od czasów najdawniejszych a do

upadku pastwa Rzymskiego. Pracy koo tego byo tyle,

iem si jej i niemógl spodziewa, ale w tym razie jeszcze

inny zamiar od dawna przedsiwzity, to jest: przyrzuce-

nia do ksigarni jeszcze jednego pismida. Tym czasem

rzecz ta urosa niezmiernie do 30 arkuszy — trzeba do

20 map sztychowa i do blach znacznych. Ani nadziei,

eby si w Polszcz jaki drukarz ochoczy do tój naj-

nudniejszej rzeczy wynalaz. Wic tedy wicj zaczn

z uszczerbkiem zdrowia nawet, bo tak byd musi, prace

i trudy ugizo, w bocie Krzemienieckiem, nigdy niewy-

sychajcm. Caa dzisiejsza satysfakcya z tego, e sobie na

czysto przerab'ara mapki i tona ma ska, aby na nich

pisa drobno, aleju uiepiórkim, ale pendzelkiera. Musia-

em w tych czasach drukowa dorywcze pisemko o Mateuszu

Dziejopisie XII. wieku— Jest to wprawdzie rzecz nudna, dla

tych jedynie pisana, którzy przy znajomoci jzyków nieco

wicej literatur, si trudni. Drukarz byby nareszcie i

drukowa, ale jego rajcy niewyrozumieli rzeczy, zdawao

im si, e czytaj nierozumianego Aristotelesa i drukarzowi

odradzili. Có wic z tym towarem niepokupnym po-

cz? miabym si go pozby — zysku nie szukam,

nawetbym z chci jeszcze cokolwiek straci, i tego nie-

mona. Niema u nas lipskich Jarmarków, tak literat

utyskuje. A tymczasem dzisiaj pójd z wizyt w to

miejsce
,

gdziemy w zapusty ostatni bal mieli i

dosy dugo szaleli, ciasno tam byo, ale ochoczo i we-

soo. Gospodarstwo byo rade, gocie weseli, kompanijka

dobrana, przytem tace szy, ju dobrze i cale dobrze.

Trzeba o tem wiedzie, e tu dotd tacowano d'apre3

natur, ale w tym roku, a raczj jeszcze w przeszym

prowadzono do Krzemieca znanego ci Graumana ; wszyscy
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wic uczy si zaczli, no\Ye tace weszy na scen, i ja

z dawnej mojj przedszecioletniej, a wcale dotd nie-

uywanj nauki pierwsze miejsce w tym razie z innemi

trzymaem. Ale to wszystko byy krakowiaki, kadryle;

po zapustach jednak wzia ochota uczy si kadryów

francuzkich dotd w tych stronach nieznanych, naleaem
do tej kompanii, ale choroby t ochot nasz przerway

i douczy si niepozwoliy, naprzód jeden z uczcych si

zasab, przez grzeczno dla niego zatrzymalimy si, a

wkrótce znowu Grauman miertelnie zapad, i o to w tych

dniach ycia dokona. Zapewne ta wiadomo cokolwiek

ci zainteresuje— zreszt za wszystkie tu popisane ba-

amuctwa solennie ci przepraszam, ale có chcesz do-

brego, coby z I{!rzemieuca wyszo.

Wygldam teraz paszportu, ebym si móg w nasze

strony dosta — i tyle ju jest yczenia mego.

Bd zdrów i kochaj jak ja ciebie.

J. Lelewel.



LISTY Z WILNA
OD SIERPNIA 1815 DO SIERPNIA 1818.





LIST I.

Do Ojca.

Wilno, dnia 23 Kwietnia 1815.

Rozstawszy si z domem, tego dnia w poniedziaek

w rónych uczuciach stanem na nocleg w Michaowie

w towarzystwie dwóch ydów Borucha furmana i Lejzera,

obudwu wisockich obywateli. Ostatni mimo niea-

dnego nazwiska dosy jak na yda schludny, mia si

za co znaczcego w wisoczy, ma w niój wasn
austery, jego wigc do budy obok siebie zaprosiem,

i jechalimy ze sporym pospiechem. — Wtorek, rod,
czwartek na nocleg do wisoczy, bez wanych wypadków

przez Stanisawów, gdziemy armaty i przewoone obozy

spotykali pizez Wgrów, minwszy Sokoów boczkiem

zmierzyli do Granna, gdzie zasiedli grzeczni apigrosze,

z naszj strony w maj liczbie i skromniejsi, z drugiej

liczni i natarczywcy, odbyo si wszystko skadnie, chocia

po wielu z ich strony ebraninach pokazao si, e do-

tychczas adna komora mnie tyle nie kosztowaa. Przy-

bywajc z ciemnym zmierzchem do wisoczy postrze-

gem jednak schludno miejsca i porzdek w nim.

Rano wstawszy przebraem si, okurzyem i udzony od

Borucha, e najdalej koo poudnia w dalsz drog rusz
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od najraszej godziny obiegem wszystkich prawie mi

znajomych profesorów, prezentowany byem i Krnsi-

sliiemu przeoonemu szkoy, który pyta mnie, czym

synem P. owczego, chwali si, e zna i Cieciszowskich

i Szeluttów, wszdzie traktowany to kaw, arakiem,

winem, to wódk, serem, sadzonemi wyboruemi prosto

na male jajami; wróciwszy do austeryi dowiadczyem

zawodu od Borucha, po rónych z nim blisko dwugo-

dzinnych naradach, stano, e ju cay pitek miaem
spdzi w wisoczy. I zeszed czas przyjemnie w po-

nowionych kilku wizytach. Znowu byy traktamenta,

kawy, miodu, herbaty, wina, kolacyi i jeszcze herbaty,

a na kolacyi smakowitych naleników z serem i jeszcze

z jak przypraw. Syt grzecznoci i przyjani jada

i napoju, rozstaem si z niemi o pó nocy i w sobot,

cho szabas, siedmiomilow odbyem podró przybrawszy

sobie do kompanii czyli przypuciwszy do niej jednego

wojskowego polskiego z gwardyi cesarskiej. Nie wiem,

czy si dowiedzia o raojem nazwisku, bo ja o jego nie

-wiem — wiem, e jest z okolic Bracawskiego z poblia

Kuriandyi, odby róne kampanie, by w Paryu, ale

w nim nic wicej nie kupi, nad srebrny z kurantami

repetier — miaem niemae trudnoci wyperswadowa

mu, e przypadki Zdarzykiego, Zadyga, jakkolwiek pikne,

nie s tak prawdziwe jak jego w kampaniach zdarzenia.

Wreszcie by mi wielk konsolacy ju to, e mia
czsto ochot rozprawia, ju te i to, e miaem w nim

jedyn nadziej skonsumowania prowiantów^ na drog mi

danych. Otworzyem mu ca spiarni do szafunku,

a przemys kucharski, który w znacznym stopniu po-

siada, odmienia nam przysmaki, jedno warzenie kawy

do mnie naleao, expens dodatkowy w wikszej czci
na siebie braem, staraem si, eby flaszka z wódk
prdko wypróniona, zawsze bya napeniona. W takim

trybie rzeczy w niedziel odwiedziwszy w miecie Pies-
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kach, (ale w nim ani jednego pieska nie widziaem, a to

nazwisko w dialekcie miejscowym od piasku) od-

wiedziwszy kocioy, gdziemy si nasuchali jak paroch

na nauce chrzeciaskich sn nieuków sowami karci.

Nie rano ruszylimy do mostów do przewozu na Narwi.

Czas by brzydki i sotny, burza niemaa bujaa naszym

do ogromnym statkiem, bez agli bez masztów, bez

wiose, pdzeni nurtem wody wstrzymywani bawanami

i wiatrem pod wod w ukos szczliwiemy brzegu prze-

ciwnego dotknli, gdy niezgrabno przewoników dopu-

cia naszj dugiej odzi na sztorc do brzegu stan,
tak i wiatry i fala walczc z biegiem wody przez wi-

cej jak pó godziny, daremnemi sprawiy usilnoci prze-

woników w odmianie pozycyi. A niespodzianie ruszy

si statek z biegiem wody, a na prdce nawizane po-

stronki, na ld wyrzucone, po dwugodzinnej prawie

przeprawie do ldu przybi pomogy. Wic nienemi
krupami, niegiem i wiatrem trudzeni, jechalimy dalj,

wjechali na trakt Grodzieski i jadc po grudzie przez

cay poniedziaek, we wtorek przed poudniem w Wilnie

stanli. Ulokowaem si tymczasem u askawego zawsze

na mnie przyjaciela Kontryma, od którego mam zlecenie

zasania i zoenia ukonów.

Panna Antonina mówia mi, e nie wytrzymam

i z drogi pisa bd. W^ rzeczy samj by ten zamiar, ale

od Granna ju w adnem miejscu poczty a do Wilna

w moim przejedzie nie ma, wic nie mogem mj do

tego urzdzonej toalety uy, a jakem w Wilnie stan,

nimem si w pierwszm rozerwaniu dopyta, kiedy poczta

do Warszawy odchodzi, we rod z wielkim zmartwie-

niem moim postrzegem si, e czas min — trzeba

wic byo do niedzieli czeka, a niespuszczajc si na

jutrzejsze okolicznoci dzi pisa i dopisywa.

Stanwszy na miejscu, zaraz oczywicie musiaem

zacz od wizyt, byem wic u rektora zastpcy, u exie-
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która, u rónych profesorów, u biskupa, zkd wanie
z wieczora powracam, wszdzie grzecznie, a czsto i uprzej-

mie przyjty, jeszcze nie jeden dzie na to powici
musz, w par dni po przybyciu przeniosem si do

wyznaczonego mi mieszkania w kolegium medycznym.

Mam od ulicy Zamkowój okien 4, pokojów 3, dugoci
po 12 kroków a szerokoci ich w du mieszkania mego

wynosz kroków 20, z których najwikszy ma kroków 9.

Oprócz tych oddzielny jest maleki pokoiczek z oddziel-

nym z sieni wchodem i oddzielna na przeciw kuchenka,

wszystko na drugim pitrze. Trzeba teraz powoli myle
o umeblowaniu, a na szczcie, e meble przez poow
tasze si wydaj jak w Warszawie, kasa te moja pena
za póniejsze przybycie wnet si lepiej napeni.

Tyle tymczasem o sobie donosz. Jak si uo,
bd si stara wicej napisa, tymczasem jak nastpne

tak i ten list moe byd okólnikiem dla caej familii

nawet i dla Majewskiego i Olszyskiego. Listów z domu
wygldam jak najspiesznij w nadziei, e w nich jak

o powszechnym zdrowiu, tak i o kojarzcych si ma-
estwach jakich usysz. Szcz Boe ! podobno i Prot

w Lubelskie po on jedzie. U nas tu dosy wesoo,

ale oto po jednych witociach drugie nastpuj, to jest:

rekolekcye po misyi. Misya za odi)rawiaa si w Wilnie

przez cay post, i wielu niezmiernie skruszya. Kucharka

P. Gródka z wielkim paczem do domu przybiegaa na-

rzekajc, e sobie nieobraa pustelniczego ycia, boby

ju dotd bya u furty zbawienia — czterech adzi zwa-

riowao — z tych uczu i doktór Frank cieszy si, e
na nich w klinice fiziologiczne dowiadczenia czyli raczj

postrzeenia odbywa moe.
Jeeliby, ale to jeeliby ksiki zapakowane jeszcze

nie byy, upraszam z nich odczy z wydziau historyi

Kiliani Stober opera in 4". — W o rm i i Danie o-

rum monum: folio mae. — Wormii Regnum
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Dania series folio mae.— Torfaei hist. Groenl.

8" — stoj one razem, upraszam je odda na rce pana

Wckiego w ksigarni Zawadzkiego, eby mi je bezpie-

cznie przesa, jeeli za ju s pozamykane, szuka ich

i przesya niema potrzeby.

Babuni, rodzicom i cioci dobrodziejstwu i wszystkim

krewnym, rodzestwu i znajomym skadam moje najpo-

winniejsze uszanowanie, atencye, uciskania i ukony.

J. Lelewel.

LIST IL

Do Ojca,

Wilno, 21 Kwietnia 1815 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Stanwszy tu pomylnie i pospiesznie na miejscu,

drug poczt pisaem o mojej przeprawie i ulokowaniu

si w mieszkaniu, które pikne z siebie, ma niektóre

niedogodnoci, przypadkowe i czasowe, bo musiaem je

przez grzeczno na par tygodni prawie opuci, dla

dogodzenia pani Spicnaglowj , która w domu swoim

czyli podspodnim podemn mieszkaniu, róne reformy

czynic, i siebie i zacnego ma swego i dzieci niemia-

aby gdzie tymczasowie umieci, wic wniosem si

cakiem do niezmiernie ciasnego pokoiku mego nadwor-

nego Stanisawa Obolewicza, sprawujcego przy mnie

obowizki marszaka, kamerdynera, lokaja, chopca i tak

dalj, a jego wyprawiem do kuchenki, na którój w po-

cztkowym moim gospodarstwie jeszcze ogie si nie za-

pala. Co bd ustpujc jak niepyszny z mych pokojów

Listy J. Lelewela. Tom I. 13
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dotd nieogldajc si jeszcze na przyzwoit ekonomik

urzdziem si po pasku, o niczem nie mylc, wyzna-

czyem pensy memu kamerdynerowi, zgodziem sobie

kaw, obiad i kolacy w traktierze Warszawskim, jem

do syta, piwo u ranie na stole — i zbieram ksiki,

których tu znaczny niedostatek do tj chwili czuj. —
Odbywszy po wikszej czci wizyty rónemi jzykami

oddane, chocia wielu cudzoziemców po polsku si po-

wyuczao, oczekuj zaczcia mego obowizku, w którym

za dni kilka rozprawia zaczn. W takich okoliczno-

ciach zachody koo dzie moich s zawieszone, myl
wszake Dziennik Wileski napeni i oddaem do niego

znane ojcu pismo o przyzwoitej oszczdnoci. — Przyjte

jest od redakcyi z wielk wdzicznoci, tylko dla cen-

zury niektóre miejsca przymione by musz —' to ju do

redakcyi naley.

W tych czasach otwiera si konkurs do wielu katedr,

ju fizyczny ogoszony, nastpuje do wymowy, do prawa

krajowego i historyi. Jak bdzie do historyi ogoszony,

bdzie móg si o niego pan Kwiatkowski ubiega. Za

siebie rcz, e adnych w tj mierze intryg, adnych

podstpków nie przedsiwezm, chocia to jest mod
miejscow.

Uprzejmy Lobenwein jest teraz zastpc rektora,

po zoeniu rektorstwa przez niadeckiego przysany.

Zoenie za przez niadeckiego zapado na niejakie

wezwanie ministra, któremu niby si zdawao, e Snia-

decki ju rektorem byd nie chce — rzeczy w zawie-

szeniu, a tymczasem Lobenwein liczb profesorów po-

mnaa, a to nie z rzdu cudzoziemców, ale krajowców.

Rozumiem, e pan Strzelecki o naszym domu nie-

zapomina. Skadam mu ukony i uciski, donoszc, e
list jego na Woy na poczt oddaem, a bodaj poczta

go tak szczerze i ochoczo na miejsce dostawia. Pana

Jastrzbskiego w Wilnie wygldam, ale radbym, eby
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bytno jego odroczya si do czasu, kiedy znowu wejd

w posesy obszerniejszego pomieszkania mego.

Jeeliby kto z domu mia ochot pisania do mnie,

upraszam go o zebranie i doniesienie mi wiadomoci,

jakie mie mona o bdcych w Warszawie Kijaskich,

gdzie mieszkaj, wiele jest tego nazwiska, jakie jego

stosunki z innemi, w krewiestwie, znajomoci, konkurach,

bobym to wszystko tu adnie mojej Szpicnaglowj

przedawa.

Wilno w niczym si prawie nie odmienio, pikniej-

sze tylko, bo wszystkie co do jednj kamienicy s wy-

bielone, poólcone, lub posinione, w tym mi tylko nie-

dogodne, e profesorowie miejsca mieszkania pozmieniali

i trudno mi byo do nich trafia. — Pastwo Adam.ostwo

musieli ju przyjecha. — Wszystkim starszym rczki

i nóki cauj, modszych serdecznie ciskam.

Joachim Lelewel.

LIST m.

Do Ojca.

Wilno, dnia 4 Maja 1815.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju 1

Z niecierpliwoci ju wygldam jakij z Warszawy

odezwy, a dotd daremnie. List. ten jest trzeci jaki

z miejsca pisz. Prac moj ju od pótora tygodnia

rozpoczem, w tydzie po witach w poniedziaek,

miaem sobie po prostu od rzeczy rozpocz, i ju z ni
id krzeso me zasi, w tym si dowiaduj, e w sali

wiele stoków dla matador uniwersyteckich zastawiono,

wróciem wic do siebie i co prdzej na podordziu

13*
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jako bdce pismo o atwem i poytecznóm uczeniu

historyi porwawszy, to przy otwarciu kursu jakoby na

ten koniec umylnie napisane byo, przeczytaem w obe-

cnoci zastpcy rektora, dziekanów, profesorów i sucha-

czów, których dotd z okadem stu licz. — Za drog

mi nie powrócono, ale za to pensya policzona jest od

daty potwierdzenia, a tym sposobem ju odebraem za

miesicy 3 i dni 20. Koukursa do rónych katedr oga-

szamy, nie dugo ogosimy i konkurs do liistoryi, moe
si o ni ubiega czy pan Kwiatkowski czy pan Bent-

kowski.

Do mego mieszkania za par dni ju powracam.

em wczeniej do Wilna pospieszy, bardzo to dobrze

wypado, wszyscy to dobrze uwaaj. Trac na tem

wiele, em si musia prdzj z domu wyrwa, ale z dru-

gij strony kad zasugi w przedsiwzitych obowiz-

kach, i wicj si do nich uspasabiam. Jeli przyjdzie

stale tu na czas dugi osi, to konkurs juby do tych

czas ogoszony by powinien.

Rozumiem, e kady tam w domu pojmuje, jak nie-

cierpliwie listu jakiego wygldam, a spodziewam si

dugiego, spodziewam si, e oprócz zdrowia dobrego

bdzie doniesiono, o wielu maestwach, o jakich przy-

jazdach, wyjazdach. — Górecki mnie zaprasza do swojj

matki i siostry, szkoda e potemu czasu niema. Bdzie

on wkrótce przez Warszaw przejeda, spodziewam si,

e nasz dom nawiedzi. — Babuni, matce i cioci dobro-

dziejce, nóki i rczki cauj, wszystkim atencye, ukony

zasyam. K^iciski ju do mnie pisa, jest on czynnym

we Lwowie literatem. Pamitnik tam wysztukowa.

Skadajc moje najgbsze uszanowanie mam honor

byd ojca. dobrodzieja

szczerze przywizanym synem

J. Lelewel.
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LIST IV.

Do Ojca.

Wilno, d. 8. v. s. Maja 1315.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Jutro tedy P. Antoni Górecki rusza w podró na

Warszaw, i e si podj i domaga list transportowa,

cliwytam ten moment pomylny w zoeniu mego uszano-

wania, i ucaowania nóek Babuni — Rodzicom i Cioci—
a zoenia atencyi i ukonów wszystkim.

Pisaem ju trzy listy poczt, niewiem czy podocho-

dziy, bom adnego jeszcze z Warszawy nieotrzyma, a

wygldam jakiegobd z niecierpliwoci — z drogi nie-

pisaem, bo nigdzie do tego sposobnoci pocztowj nie-

byo, w pisanych za z Wilna samego donosiem o moim

mieszkaniu, nareszcie o wizytach, o zaczciu kursu. Mie-

szkanie, do którego pojutrze powracam, ju kilku stokami

i stolikami umeblowaem, wszystko to jest skromne, ale

wygodne. Wizyty ledwie niewszystkie oddane, wszdzie

najgrzeczniej, i najuprzejmiej przyjte byy. S tu w
uniwersytecie bardzo niezgodne i midzy sob gryzce

si dwie partie, jedna rodaków, inna tak zwana niemiecka

czyli cudzoziemska — ta ostatnia dzi niejako, góruje i

niszego rzdu Polakom sprzyja, zdaje si, eby w nich w

czasie podpory najdowa — ztd rozmaite s manewry na

wszystkie strony, mnie to nic nie tyczy, wszake w partji

cudzoziemskiej przypadkowe okolicznoci, zdaje si, do-

brze mnie pooyy, w innej dawne zwizki utrzymuj. —
Ani te moim jest ukadem, ebym o tym mia myle,

tm si cho cokolwiek frasowa. Zaatwiwszy na prdce

tymczasowie do dalszej rozwagi, ekonomiczne potrzeby,

myl tylko nad prac — która mnie mocno jako pod

te miesice obarczya, tak e a z niecierpliwoci wa-
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kacij wygldam. em wczeniej przyjecha, dobrze si

stao ze wszystkich wzgldów, i em si porwa w tym

roku jeszcze dorywczy kawaek kursu wypowiedzie, i to

niele, bo przez to niezmiernie sobie rok nastpny uatwi,

a przez wakacje do niego przyrzdz, czegobym w
Warszawie pewno by niezrobi.

Brunek ze Lwowa ju do mnie pisa, donosi o ma-

jcym tam wychodzi pamitniku i proszc o transport

do niego materjaów.

Niewiedzc, czy moje listy doszy, ponawiam prob
o doniesienie, jakie tam mog by wiadomoci o Kija-
skich, bo moja ssiadka P. Szpicnaglowa pytaa mnie

o nich, a w mojj pamici ledwie to imi si ocierao, a

to jj krewiestwo, z którem przed dwunastu laty roz-

staa si.

Ponawiajc moje najgbsze uszanowanie i respekt

jestem Ojca Dobrodzieja —
szczerze kochajcym synem.

J. Lelewel,

LIST V.

Do Ojca.

Wilno, d. 30. v. s. Maja 1815,

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Pierwsze dwa listy razem odebraem, trzeci, w któ-

rym Prot pisze, e w sprawie Kurosza wyjeda nie-

dawno, — Od czasu, jak przez Góreckiego pisaem, od

tego czasu nieprzyszo mi pisa, mam w tych czasach

dosy do roboty, prawda moe kto powiedzie, bez po-

trzeby przyczy nionej. Suchaczów, mimo tego ejest godzina

spacerowa, mam stale dotd o tyle ile adna uniwersytecka
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lekcja. S tam wieccy i duchowni, modzi i starzy.

Do mego mieszkania, ju zupenie od mj ssiadki uwol-

nionego, zupeniem si dawno wprowadzi. Cieszy mnie

to, e X. Biskup wzgldem Kurosza to samo napisa

com tyle razy powtarza. Niewiem, zkd to uroso, e-
bym ja sam mia pisa o moim przejedzie do Wilna

przez uck? X. Biskup pisze mi, jakobym ja to sam

mia do Kanonika Piwnickiego pisa? Do tychczas w
Wilnie siedz jak za piecem. Z mczyzn mam dosy

znajomych, z biaych gów prawie nikogo dotd, prócz

Paui Spicnaglowej, Pani Czarniawskiej i Panien Gródeckich,

panna Konstancja z nich modsza jest pikna panienka,

i niezmiernie wiea. Majewski, co si za piknociami

ubiega, pewnieby Marysi porzuci.

Niemiaem ja zej opinii o Panu Janie Majewskim i

nieposdzam go o baamuctwo, z tym wszystkim wygl-
dam rozwizania rzeczy z niecierpliwoci, a cho z daleka

bd podziela ukontentowanie, w moim tu oddaleniu

nader mi poyteczne, bo innych tu nie najd.

Pisa Prot, e nieby na posiedzeniu uczonm, wszake
z tego, co byo o nim w gazetach, zasyam powinszo-

wanie Jasiowi, e zosta czonkiem. Jak widz tak
nowin o mnie tam Staszic mu prawi, ale wielkie dziwolgi

poplót, nawet fasze, a z niektórych niejestem kontent.

X. Kopczyskiemu za pami i sta przychylno tysic

dzikczynie skadam. Mówiem niadeckiemu, e gram-

matyka, co raz wyrzeka, od tego si nie cofa, jego

zdaniem dobrze to czyi)i, ale publiczno uczona w
W^ilnie moderuje te rzeczy tak jak i w Warszawie. —
niadecki jest tu w wielkich literackich obrotach, wy-

chodz czstkowe na jego pisma uwagi, krytyki, ju
jedno wyszo, wnet drugie, trzecie i per conseuens
wyjd inne. Toczy si bój literacki jak o Teatr w
Warszawie, tylko e w sposobie ostrzejszym, a nawet

w osobistoci zawzitszym. X. Woronicz e jest nomi-
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nowany Biskupem dosy ju dawno w Wilnie syszaem

tylko nigdzie si wywiedzie niemog od kogo.

Skadajc moje najgbsze uszanowanie Babuni

Matce i Ojcu Dobrodziejstwu, a ciskajc rodziców i

Pana szwagra, ciel mnie u nóek Ojca Dobrodzieja jako

najprzywizaszy syn

J. Lelewel.

LIST VL

Do Ojca.

Wilno, dnia 19 Czerwca 1815 r.

Najukochaszy Ojce i Dobrodzieju!

Mam wiele w róne strony listów do pisania i z trud-

noci mi przychodzi czas do tego obiera, wszake list

przez Góreckiego pisany by z pocztku czwarty czy pity^

po tym licie przez poczt jeszcze jeden przesaem*

Propozycja Ojca Dobrodzieja, któr Ojciec askawie

obszernie rozpisa, z wielu wzgldów powabna, ma wszake

okolicznoci trudne. Moe co do znajomoci prawnych

niebyaby to rzecz tak na zbyt trudn i zawi dla

mnie, w potrzebie acnoby mi byo z tym si obezna,

ale jak sam Ojciec Dobrodzij pisze, niewiadomo jest,

czy bdzie staa, ubiegajcych si o nie jest i bdzie

wielu, trzeba si im narazi, gdyby si udao wcisn,

chocia i w tym nadziei mam niewiele, moeby si na

samych jedynie przykrociach, a na adnym skutku sko-

czyo. Z innj strony miejsce, w którym zostaj, jest tym-

czasowe, i moe krótkiego, moe niewicej jak rocznego

trwania, zamienia si w inne to jest : w aktualne profe-
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sorstwo. Prawda e w tej mierze niezmierne intrygi i

same intrygi tu w uniwersytecie rzeczy kieruj. Wszake

do tego miejsca ja pierwsze mam prawo i dotd prze-

szkód do tego niewidz, nadto jeszcze, o to doczasowe

miejsce, wktórym zostaj, cho niewyranie w pewnym

sposobie samem si stara, a podjwszy si tego,

zrywa si ju niewypada, i na dwu stokach za-

siada. Co si za wasnych widoków moich dotyczy,

do zajcia si tym obowizkiem, wktórym zostaj, naj-

wicej mnie pobudza widok, e w nim znajd uatwie-

nie w promulgowaniu i w drukowaniu moich literackich

zatrudnie, coby nie tak atwo przychodzio w owym

Wizytatorskim. Tak wic ze wszystkich podobno wzgl-

dów wypada si spokojnie trzyma, raz wzitego cho
doczasowego teraniejszego obowizku. Jeeli intryga

jaka mnie od dalszego postpu ubiey, jestem na to zu-

penie spokojny, bo nigdy le niewyjd. Jedna tylko przy-

jemno sprawiedliwie wabi, bycia bliej domu rodzi-

cielskiego, ale trudnoci, zdaje mi si niepodobiestwo

zobowizania si tutaj do dalszych czasów, wypada po-

dobno swego si trzyma.

U nas dni schodzcej wiosny byy mocno burzliwe,

po wiele razy niesychane ulewy wielk powód na sto-

czystych ulicach Wileskich sprawiy. Pioruny potnie
omotay, ludzi zabijay i potny grad z deszczem okna

wybija. Lato poczyna si dosy ddyste, — na dniu

14. V. s. a 26. n. s. Czerwca, by wielki bal skadkowy

uczniów uniwersjteckich dla Jana niadeckiego in vim

skoczonego rektorstwa jego, dowiadcza on wiele prze-

ciwnoci przez czas bardzo dugi. Zastpca rektora,

majc od Ministra Owiecenia list z yczeniem, aby kom-

panii do zabaw uczniom niepozwala, a to dla uniknienia

awantur, jakie w czasie zapust z wojskowemi zachodziy,

serdecznie im tego niepozwoli, te przeciwnoci zawziy
na siebie strony.
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Marszaek przyj balu gospodarstwo, guberntor

niemóg ju wzbroni, opór zastpcy le wyszed,

bal po odwoce nastpi. Obrane miejsce za miastem

w domu Korwela, przy którym ogród obszerny. Dom do
wielki, ale na liczn kompani okoo 300 osób ma-

jc, przyciasny, zewntrz by owiecony, muzyka

bya liczna i huczna, we czterech pokojach tacowano.

Piknoci adnych niebyJo, stroje damskie w gazach i

innych modnych okolicznociach (bez krep.) nie zbyt

bogate, kamienie prawie si nieyszczyy. Modzie
ochocza, tacowaa od 8. wieczora do 4. rano. Or-

szady, lodów byo dostatkiem, jedzenia take, ale PP.

gospodarze lubo i przedemn si explikowali, e im Pan

N. Pani N. to tak to owak porzdek popsuli, porzdku

tego wcale utrzyma nieumieli; jedzenia byo hukiem,

wida niekiedy po nim byo i czu si dao, e róne oko-

licznoci bal odwleky, wszake szo to nieporzdnie tak

e wielu narzekao, e si do jedzenia docisn nie mog
etc. W czasie kolacyi i po kolacyi burgund i szampan

przy wiwatach rozlewa si. Z kobiet, których wyj
jak cz trzecia kompanii byo, ledwie ze dwie z wi-

dzenia, a jedne tylko osobicie znaem, byem spektatorcm.

Za tydzie mam mie z kilku suchaczów moich,

bo reszta si boi, — ex a men, — po którym wakacye-

Jakim sposobom gdzie i jak nog Prot wywichn,
w turbacy mnie Ojciec Dobrodziej wprawi. Co do mnie

niemam co o moich chorobach pisa, bo zdrów jestem

statecznie i zupenie. Medyków znajomych duo cho-

roby odstraszaj.

Matce Dobrodziejce rczki i nóki cauj, list do

babci tu pod jedn kopert doczam. Rodzestwo i PP.

Majewskich ciskam, ju w Katedrze Wileskiej i w
Kociele Akademickim na ich zapowiedzie daem wszyst-

kim. Strzeleckiemu, Filipeckierau, Szymanowskim, X. Of-

ficyaowi Tomaszowi, M. aszcyskiemu i t. d. wszyst-
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kim znajomym atencje i tysiczne ukony zasyam a

za Ojca Dobrodzieja nóki ciskajc jestem

przywizanym synem

J. Lelewel.

LIST VIL

Do Oj c a.

Wilno, dnia 3. Czerwca v. s. 1815 r.

Wic i wakacje nastpiy, ale czas smutny, deszcze

nieprzerwanie padaj, Wilno ju opustoszao i moja

pani ssiadka Spicnaglowa do swoich wiosek wyjechaa,

niedugo w caym domu sam jeden tylko bd i z pann
Fricdchen siostr zastpcy rektora Lobenwena majc
inne pod moim mieszkaniem do swego tymczasowe wejcie.

Dekert wyjedajc na wakacje poruczy mi list

do przesania, inny list do Kozowskiego prosz prze-

sa do ksigarni do Wckiego, ale wespó z omiu nu-

merami Dziennika Wileskiego, lo jest z roku 1806. Maja

a do Grudnia, które upraszam z mojj biblioteki wyci-

gn i wspólnie z listem do ksigarni Wckiego zoy.
Co poczt wygldam donosin o lubowinacb, o zdro-

wiu wywinionj nogi , wszystkich.

P. Jastrzbski co si w Wilnie niepokazuje, nie-

wiem, za co Branek tak dawno niepisa. Nieviem, co si

z nim dzieje?

Babuni i Rodzicom Dobrodziejstwu moje usza-

nowanie najgbsze skadam, rodzestwo serdecznie

ciskam, wszystkim a wszystkim tysiczne ukony.

J. Lelewel.
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LIST VIII.

Do Ojca.

Wilno, dnia 10. s, v. Lipca 1815 r.

Chaniebnie wyszedem na ostatniej poczcie. Jak

poszed list ua wag, przeway dwa, za trzy wic za-

paciem, a co mnie zmartwio, e taka zapata a na

njiejsce do Warszawy si rozcigna, a chocia w krót-

kim bieleciku moim nic wcale o ozem pisa niemiaera.

Bo takie jest pooenie moje, e z niecierpliwoci, wy-

wygldam listów z Warszawy i wanych i co raz co no-

wego mi donoszcych, kiedy ja wzajem niemam si ja-

kiemi wiadomociam wywdziczy, jak tylko nowemi

pytaniami.

Witajc wic Pana Porucznika inynierów, przy

teraniejszych kolejnych odmianach, radbym wiedzie o

PP. Morozach, Janach, o kadym?
Com dawnij pisa z okolicznoci Grodkówny, to

zewsiem arty byy. Tylko to tak wielki w Wilnie na

piknoci jest niedostatek, e w rzeczy samj Grodkówna

wysokie pierwszestwo trzyma. A Pan zi czyli szwa-

gier niech si teraz ze swoich kawalerskich przeskoków

niewykrca poniewczasie. Pisze Ojcec, e pilnuje gospo-

darstwa: jake tam gospodarstwo idzie, kiedy wyszed

na latawca? wygldam z niecerpliwoci lubowin i prze-

nosin. Matka Dobrodziejka pyta, kiedy bd móg by
w domu? tego powiedzie nieumiem, kiedy niemam gdzie

zboczy na wypoczynek. Pastwo Majewscy na dwu

kocach Królestwa mieszkaj w seperacji, niemam do

kogo wstpi, spodziewam si jednak, e za rok bd
w kupce, wówczas i dom odwiedz.

Moe byd, e przyjdzie do akademii Warszawskiój,

ale eby zemnie tam co by miao, bardzo wtpi. Dla
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Ojca Dobrodzieja yczybym, eby si moga Emerytura

dosta, bo nowy obowizek, jaki moeby nowe przykroci

a za niemi niezdrowie przynosi.

Kuchnia w Warszawie ju musi byd wymurowana,

na mojej codzie rano koo godziny 8. a 9. ogie si

pali, kawa si przyprawia, na któr dzi i jutro mara

kompana jednego z dawnych koleków przez Wilno prze-

jedajcego. Dotd jeszcze wszczyscy i kawalerowie i

damy Wileskie chwal moje kamizelki, ja powiadam,

e to gust moich sióstr, e one takie spódniczki maj.

Babuni Dobrodziejce za askawy przypisek skadam
najgbsze dziki i wdziczno za jj askaw pami,
zanoszc Babuni i Rodzicom Dobrodziejstwu mój res-

pekt i uszanowanie. Wszystkim i damom i znajomym

osobom tysiczne atencje i ukony. Wdziczny jestem

Strzeleckiemu, e przecie zaglda do nas, ukony i jemu.

Jastrzbskiego te ju doczeka si niemog.

Do Bentkowskiego bilecik upraszam odesa do

ksigarni Wckiego.

J. Lelewel.

LIST IX.

D o O j c a.

Wilno, dnia 7. v. s. Sierpnia 1815 r.

Moje niekiedy przydusze, z jaliiej okolicznoci mil-

czenie, zadziwia, ani trwoy niepowinno, bo bez do-

ktorów a tym bardzij midzy doktorami a to medycyny

niezwykem chorowa, ale mnie w istocie nieraz si wy-

daje, e jakie przydusze listów nieodbieianie, e jest

z wrób saboci jakiej , caprzykad w przedostatnim
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licie, ale ju po jj przejciu Mama Dobrodziejka do-

nosia.

Ale chwaa Panu! wszystko sig tam na wesela, jak

mi Prot pisze, zbiera. e o Marysi nic niesycha, sdz
e ju po weselu. O Brunonie i PP. Kretowiczach

miaem donos iny prosto ze Lwowa. O kolei za w ma-
estwach niewiem, czy na mnie jest jaka zapisana, ale

wiadomo, jak do niej gos powszechnoci Pana Porucz-

nika inynierów wzywa. Tam to hm! hm! ale nie do mnie,

prawda, em o onach myla, ale nigdy o a propos.

Moe by, e przy wolniejszym, jaki teraz mam
czasie, naleao mi dawnij ponowi do domu odezw
jak, z tym wszystkim nadzieje nadchodzcych okaz3'j,

przez majcych jecha do Warszawy, wstrzymyway;

nastpi one i niezaniecham do nich jakich sów
kilku doczy. Tymczasem, e siadaem do i)isania, wigc

ze zdarze Wileskich donosz o zgonie Biskupa Strój-

nowskiego. Czyni on wielide przygotowanie do swj

Sakry. Katedra zewntrz i wewntrz miaa by rzsisto

illuminowan a na nosach i uszach stojcych witych
lampy zawieszone. eby by przyuajmnij si zatrzyma

i po odbytj ceremonii zmar, byyby jedna po drugiój

pikne uroczystoci, tymczasem koczy si tylko na

pogrzebie.

Znosko chory, tak wic wszystkie podpory od Sot-

wiskiego potpionego prawa natury chwiej si, moe
wyjdzie z mody, ale to rzecz wcale ju literacka, z któ-

r!J tyle mam co pisa, e jestem tu równie na miejscu

molestowany, o ów list z podpisem I. L. w Pamitniku

bdcy, kiedy od niego czystym sumieniem rce umywam.
Drukuj teraz dzieo z tytuu i formy bardzo malekie,

ale si spodziewam, e cokolwiek gadaniny sprawi,

nadto machinuj tu rzecz wielk, która przynajmniój

przez rok cay od Wrzenia a do Wrzenia wielkiego

midzy literatami i nieliteratami tertesii i chaasu narobi.
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Mieszkanie moje ju zupenie jest na rok cay urz-

dzone, sieni tylko niema, o którj myl, jeli bdzie na-

dzieja, e jakie lat kilka w tyme miejscu postoj. Pierwszy

pokój (pierwszy po prawj stronie kuchnia a po lewj

izb mego marszaka) jest na przyjcie goci, na komi-

nie stoj porcelanowe filianki z kwiatkami niebieskiemi

adnemi, niby to niezapominajki, niby chaber jaki poro-

dek, przy najobszerniejszej cianie po rodku jest kanapa,

przed ni stolik z suknem zielonem skadany, w nim

maj by (za lat par) karty koo niego przy kanapie

dwa foteliki i cztery stoki rónie nastawione. Drugi

pokój jest pracowni, jadalnym i przechadzkowym, w nim

tylko dwa stoki i dwa stoliki, jeden do pisania, drugi z

szuflad czyli kredensem, po czci to jest na serwety

i sztuciec, w koncie midzy dwoma framugami, w któ-

rych s puki napenione ksigami i ksikami nota

bene poyczonemi, chocia niebeztego eby ju
znaczna liczba nabytych niemiala biblioteki mojj

powikszy. Trzeci pokój jest sypialny i garderoba,

nadto gboka w nim znajdujca si framuga z pukami

suy na schowanie rzeczy do jedzenia, jakie stoj

tam (nieliczne) regestra butelek, w jednj kawa

przyprawiona, w innj arak, w innj wino, w innj jeszcze

piwo tak zwane Towiaskie, w puszce kawa palona,

tam gowa cukru, maso nareszcie i kasza owa drobna

co ze mn podró odbya, wsypana w pudeko przez Was
w ucku fabrykowane. Dotd podobno a do zimy, jeli

i nie dalój, to bdzie, nietknite, na oknie toaletka,

kufer , drewniany stoek , wiek w cianie su do

reszty wygód. W tych trzech pokojach okien 4 po-

dwójne, maj mrozu w zimie niedopuszcza , wychodz
na najpierwsz w miecie tak zwan ulic Zamkow.
Z td przy okolicznoci jakiej tabelnj uroczystoci, na

illuminacj musiaem 8 wieczek przez cae blizko dwie

godziny pali. Kamienica jest pod nr. 127. Upraszam
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na listach adresowanych numeru tego nadal nieopuszcza,

bo ostatni list, który, odebraem od Prota za czwarty

zapisany od Ojca dobrodzieja pewno szósty z kolei, o

may wos co na odwrót nieposzed, ju by na to ska-

zany i zapisany.

e kamienica nankinow si staa, za doniesienie

dzikuj, bo za rok przybywszy, moebyra by do tak

odnowionj nietrafi, trzeba jeszcze koo okien co po-

malowa na znak, s panny.

Za pami Platerowi i Arnoldowi tysic dzikczy-

nie skadam, o grzecznoci Litewskiój p. Platera nie-

wtpi; jak daleko ona moe byd szczera, ceni nieu-

miem, to pewna, em jj w Warszawie zapoznawszy si

z nim w wysokim stopniu dowiadczy. Za miesic albo

za pótora, nadeszl tam przez jak sposobno exem-

plarze mego dzieeczka malusiekiego.

e teraz o mojem mieszkaniu czsto rónie prze-

mylam, e w uniwersyteckich murach róne zachodz

odmiany, poprawy, amania murów i tak dalej, przyszy

mi myli o naszj kamieniczce, czyby przy murowaniu

kuchni, a nawet po skoczonym jej murowaniu, pod-

spodnij drwalni, jakim sposobem na pokoik zamieni

niemona, wytargowawszy sobie okno na dziedziniec

Dolfusa, byaby kwatera, albo mieszkanie dla mnie

w czasie. Czyby niemona kawaka dziedzica Dolfu-

sowskiego zakupi, tak daleko jak kuchnia we wkracza?

Dnia 10. Lipca, zajty interessami pieninemi na

przeszój poczcie, rozumiaem, ew przód list wyexpe-

dyowa, co e si przez zapomnienie niestao, a okazye

do Warszawy jeszcze si odwlekaj, wic go na t
nastpujc przesyam.

Babuni i Rodzicom dobrodziejstwu skadajc moje

najgbsze uszanowanie Rodzestwo serdecznie ciskam,

wszystkim atencye i tysiczne ukony.

J. Lelewel.
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LIST X.

Do Ojca,

"Wilno, dnia 3. Wrzenia 1815.

Ostatni list pisaem na poczt, który u mnie zaleg

z . powodu zapomnienia przy przesykach pienidzy

do Petersburga, albowiem poczynam sobie sprowadza

do sztychu blachy z Petersburga. W tych czasach

jeszczem si oporzdza nieco, kupiem sobie jeszcze dwa

stoki, a do tego lakierowane, sprawiem sobie potny
paszcz z konierzami wiszcemi, i inne stroje pomniej-

sze. Wakacje ju prawie si kocz, zeszy do prdko,

i nie wiele si zrobio, bo jako cigle miaem prze-

szkody od rónych osób tu do Wilna przybywajcych,

ztym wszystkim prócz dawnych znajomych, nowych nie-

wiele mi przybyo, niektórzy tylko przejedajcy pre-

zentowali si i to cay w tej mierze nabytek. Poznaem

si te w tych dniach ze starym Chorym Tyzenhau-

sem, i u niego z nim w bilard graem. Takie jest moje

ycie wakacyine, zabaw wielkich nie podzielaem , le
bilety na stole, su na zakadki do ksiek. — Nie

zdywszy wydrukowa mego dziea, przez wydarzajc

si okazj' nie posyam, ale p. ókowski jest uproszony

e jak tylko odbierze exeraplarze, na rce P. Wckiego

ma zoy 20 exemplarzy, z których prosz jeden na

pocztowym papierze zoy do Biblioteki Towarzystwa

zapisawszy na nim, e do biblioteki , czy prosto do niej

czy na rce X. Staszica czy jakiego niezawodnego

czonka. Z innych exemplarzy jeden do Biblioteki

X. X. Pijarów, jeden X. Kopczyskiemu, inne po fami-

lii i znajomych komu si zdawa bdzie n. p. Strze-

leckiemu. List ojca dobrodzieja przez p. Chromi-

skiego odebraem. Przyby tu Chromiski do Wilna cie-

szc si mocno, e nasz dom pozna, e moja siostra

Listy J. Lelewela. Tom 1, 14
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piknem graniem go czarowaa, opowiada mi wstp
swój pierwszy i tak dobrze sowa pamita, e za ich

powtórzeniem przerwaem mu i od razum trafi e go

u drzwi przedpokoju pan Porucznik inynierów przyj-

mowa. Poznaem si z nim bliój w wisoczy prze-

jedajc tamtdy, znalaz we mnie konsolacj, w swyci

strapieniaci. Teraz jest w Wilnie bywa u mnie czsto

konsoluj go, jak mog buteleczk, z tem wszystkiem jak

nader oryginalny czowiek, tak ma swoje zalety i wielkie

nawet. Wygldam z wielk niecierpliwoci listu obieca-

nego od ojca dobrodzieja. Prot, jak uwaam, znowu jest w
podróach; rozumiem, e bdzie na weselach, a moe si i

zapatrzy i naladowa zechce i musi by zdrów, bo nieraczy

donie czy ju po starych strapacach wydobrza zupenie

Wyiechawszy z Wilna Dekert jakby w ziemi wpad, mia
do mnie przez okazy pisa. Podug jego zlecenia dowiady-

waem kaspyera Pusowskich, na gankum go znalaz obszer-

nym, si zdawao si, e grzecznie mi prz} imowa, lecz po

krótkiej odpowiedzi wzi si za pas, odwróci i czapkujc

w tym odwrocie, spieszy do drzwi swoich. Opuszczony

na ganku rozmyliem si, e ju od Dekerta obiecanego

listu nieotrzymam. Byo to blisko w poowie wakacij.

Mia on by w Warszawie spodziewam si, e si da widzie

Górecki jakem siew tych dniach dowiedzia, nad oczekiwa-

nie dugo w Warszawie si zatrzyma, czy te bywa?
Chcia on mnie do domu swej matki wprowadzi, ale ju
czasu niebyo; a teraz cay jego dom w podróy. Brunek

tych czasach pisa do mnie donoszc, e ju w Warszawie

w nie bdzie , e o sobie doniesie. Ztym wszystkim spodzie-

wam si, e listy i pakieciki do niego z Warszawy acnij si

przez poczt i okazj jak dostan, ni ztd, wic do

rk jego przez t sposobno przez p. ókowskiego

przesyam.

Napisaem wyej o mojera dziele , które, pokazuje

si w ten moment, e tak prfdko Warszawy nie nawi-



— 211 —
dzi, atoli bdg mia sposobno prdkiego przesania

skoro wyidzie. Drukuje go mym nakadem p. ókow-
ski drukarz i ksigarz, który, by to moe, e sam tego

listu oddawc, bdzie, chocia go prosz, eby si niefa-

tygowa, i z ksigarni Wckiego przesa. Namawiam

go, eby tu w Wilnie nowe pismo periodycznie otworzy:

Tygodnik Wileski, do którego oczywicie ja naj-

wikszym bd motorem, juzem do tego materjaów

sowicie przygotowa.

Rozumiem, e panny mode z mami swerni si

eni, wygldam donosin o weselach. Rozumiem te, e
wszyscy s zdrowi. Prosz mi donie co si dzieje w
ucku? pisaem tam razy kilka. Upraszam te jeszcze

o doniesienie, pewnie tam lepiej jak tu u nas wiado-

mej rzeczy, bo niemam pod rk kart szczególnych,

czyli Jnowrocaw zosta w Królestwie czy przypad

do ksiztwa Poznaskiego, bo bez tego dobrze granic

na mapce do sztychu oznaczy nieumiem. Niedawno

dowiedziaem si, e w wojsku Rossyiskiem by Lelewel

pododno kapitanem, ale ju nieyje.

Babuni i Rodzicom dobrodziejstwu nóki cauj i

najgbsze uszanowanie moje skadam, Rodzestwo ciskam,

wszystkim atencje i tysiczne ukony zasyam.

J. Lelewel.

LIST XI.

Do Ojca.

Wilno, dnia 26, Wrzenia 1815.

List do Ojca dobrodzieja pod dat 8. Wrzenia
odebraem niebawem po moim pisaniu przez ókow-
skiego ksigarza i drukarza Wileskiego, ale ókowski
by okradziony w drodze, by moe, e list przez niego

14*
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niedoszed albo dojdzie niewiedzie kiedy, bo sig kra-

dzie podobno znajduje, czegobyra sobie mocno y-

czy, bo przez ni trac niektóre manuskripta do dzien-

nika Lwowskiego, na moje rce oddane, a które Bruno-

nowi przesyaem. Pisaem tam przez ókowskiego o

rónych oporzdzeniacli si swoici, o sprawieniu pasz-

cza, o sprowadzeniu blach z Petersburaga do sztychu i

i tak dalej.

Kursa u nas ju si rozpoczy, i ja te zaczem

na dniu 20. Wrzenia. Godziny moje s od 6. wieczór

do 7. w poniedziaek, wtorek, roda, czwartek. Sucha-

czów huk, ale nawet zapisanych Uczby dotd niewiem.

Plotki o jakowychsi dla mnie ooiadach, zastanawiaj

mnie nieco. Bardzo bybym p. Strzeleckiemu wdziczny,

eby chcia powiedzie, jeU to by moe, zkd si tego

dowiedzia. ebym za mia mie nieprzyjació, na to

si dotd niezanosi, owszem jak przy pierwszych wizy-

tach tak i dotd od szczególnych czonków uniwersy-

tetu wiele grzecznoci dowiadczam, jak dalece to jest

szczerze, o tym dotd niewiem. - Z boku si dowiaduj, e

niektórych dobre serca machinuj na interessa, ja si

w to niemisz^m, niezapraszam adnego do siebie, ale

jeden i drugi ju by, wygldam powoli innych. Z p.

Janem niadeckim rozmawiamy czasem o hteraturze i

o jzyku Polskim mimo zda rónych zgodnie, a niekiedy

na jedno przystaniemy; ju krajobraz mój do ask nieco

nrzypuszcony. Nie wiem co dalój bdzie z j -. Sawanty

wileskie z jzyka polskiego obserwatorowie naprowa-

dzili mi wzgldem tego j na prostsz jeszcze drog,

mówi oni, a prosz to X. Kopczyskiemu komunikowa,

bo to rzecz pikna, e j. w jzyku polskim (j^ mowi

w Sawiaskich) jest konson nieprzemienn (jednj

natury jaki,) na tym uformowaniu stale zostawa powinna

i pisa naley: mój- (moy), moji, (moi),- moich (moich)

stoj, stojisz, stoji, stroj, strojisz, strojimy, strojicie, stroj.
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auj mocno, em w tej mierze wprzód objanionym

nieby, bo bybym zaraz to do teraz wydrukowanego

dzieisa mego wprowadzi, ndznie jest to dzieko wy-

drukowane, z tym wszystkim, czyta je ju osób kilka-

dziesit, jak tylko bd móg przesze do Warszawy.

Jest o nim wzmianka w prospekcie lekcij uniwersyteckicti,

staa si w tym prospekcie omyka czyli raczj opusz-

czenie, mnie nader nieprzyjemne. Moja to bya niepilno,

a zapomnienie si dziekana e opuszczono mi tytu

czonka Towarzystwa. Nieprzyjemnie mi to jest, eby
kolledzy w Warszawie nie sdzili, e za ich dobre przy-

jcie niewdzicznoci si odpacam. Przynajmniej w
Gazecie i Kurjerze tytu ten bdzie. W urzdownych

te raportach do Petersburga jest umieszczony juzem sam

za tym biega. WW. Sleanskim skadam dziki za askaw
pami i atencje me zasyam, mocno mi to obchodzi,

e mi si niezdarza widywa z kanonikiem Znamirowskim,

eby przez niego sdziostwu me ukony przesa.

Za wiadomo o X. Biskupie bardzo wdziczny

jestem, waniem przez ókowskiego pisa z prob o

doniesienie, co si na Woyniu dzieje.

Pisaem te przez ókowskiego o Chromiskim,

który mi list Ojca przyniós, pisaem tam, jak stary roz-

powiada o swoim wstpie do naszego domu, a ja mu
z pierwszych sów zgad, e go p. porucznik inynierów

przyjmowa. Dobrze rzecz stary rozpowiada. Bawi
on tu do dugo w Wilnie, konsolowaem go jak mo-

gem buteleczk. Zacny to z wielu miar czowiek, ale

do opuszczonj daty. Za tej bytnoci tu swojj wy-

doktoryzowa si, od uczniów swoich powszechnie ko-

chany , od kolegów niewiele.

Przy pierwszym pisaniu upraszam donie mi, czy

Inowrocaw wpad do ksistwa Poznaskiego, czy zosta

przy Koronie, bo na mapie niewiem, jak umieci.

Babuni i rodzicom dobrodziejstwu skadam me po-
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winne uszanowanie i nóki cauj. Rodzestwo serde-

cznie ciskam, wszystkim atencje skadam.

J. Lelewel.

LIST XIL

D o Oj c a.

Wilno, dnia 2 Padziernika 1815 r.

Wypatali mi figla w ksigarni ókowskiego, prze-

sali exemplarze Historiki o tem mnie nieuwiado-

miwszy. Zaradzajc temu, spieszno teraz pisz. Jeeli

listy moje przez ókowskiego doszy, prosz podug
tamtego opisu wzgldem exemplarzy Historyki post-

pi, wziwszy ich tyle, ile tam napisano, ale w takim

razie do biblioteki Towarzystwa i Potockiemu niedawa.

Jeeli za nie, to wzi naley od p. Wckiego exempla-

rzy 20, z tych prosz rozesa odemnie nastpujcym
osobom: Bandkiemu dla niego i dla jego brata exem-

plarzy 2, Bentkowskiemu exemplarz 1, zapytawszy (si

wprzód u p. Wckiego czy nie jest odemnie uproszony,

eby to dopeni, co jeliby byo, wtedy te trzy exem-

plarze wytrc si z 20 i na ten koniec u p. Wckiego
zostau:) Staszicowi 1, Bergenzoniemu 1, Bielskiemu 1,

Strzeleckiemu 1, reszt w domu, krewnym i ssiadom,

przyjacioom jak si to w domu zdawa bdzie, ile szczu-

pa liczba hojnym by dozwoli, niezapominajc, powta-

rzam jeszcze, o domu, bo i umnie pozostae exemplarze

ju si rozleciay. Do Lucka ja ztd posyam, Potoc-

kiemu, do biblioteki Towarzystwa i dla Czartoryskiego,

exemplarze póniej przesze, bo mam kilka na lepszym

papierze.
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To jest tymczasem wszystko, co sig tyczy dziea

mojego, za omyki druku wszystkich przepraszam.

Tydzie temu pisaem, gdzie donosiem, e ju si

kilkomiesigczna praca rozpocza nareszcie. Suciaczy

mam nie wiele a to dla pónej godziny, bo od pierwszej

lekcyi ju si przy wiecach zaczo. Jest ich koo 70,

zapisanych 51, chocia to prawda, e mao jest tak

licznych, a wiele po 3 tylko liczy, takiemi s tego roku

teologiczne.

Przejeda tu w tych czasach przez Wilno jaki

profesor Wiedeski niemiec, fizyk i na teatrze dziecinne

a nieco kuglarskie dowiadczenia pokazywa — by za

to wymian, wygwizdan i wybit nareszcie. — Przyzna

si, e pierwsze go czsto spotykao, ale ostatnie raz

pierwszy, w rzeczy samej traktament niegrzeczny. Nie-

sforna modzie podobno nadto sobie pozwolia, ile e
przy sposobnej porze, przy wywoywaniach dostao si

i niektórym paniom w tustym sposobie, i naszemu do-

bremu, ale nieobecnemu zastpcy rektora Lobenwej-

nowi, szydzc z profesora niemca, v/ywoywano mu:

brawo wart by rektorem. Wybity pojecha dalj szcz-

cia w Petersburgu szuka. — Mrozy u nas ju nale-

ycie dokuczaj. aowaem by z razu, em si w War-

szawie w nankiny nie oporzdzi, bo tu przez aden

sposób lepszych nie dostanie, ale to po niekd dobrze

si stao, bo niebyo kiedy uy, ledwie kilka dni roz-

rywanych i tydzie jeden byo znacznie cieplejszych. —
W tych czasach spotykao mnie do na równj drodze

szczcie, za które jednak wypado podzikowa. Ofia-

rowano mi sekretariat cenzury, gdzie caa robota przy-

chodzce niekiedy pisma do cenzury w protoku wpi-

sywa i wydawa je z cenzury, za co rubli srebrnych 100.

Mao roboty, bo i nic, dodatek adny, ale wypadao si

w to nie wdawa, a spodziewam si, e to wyjdzie na

lepsze.
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Dekert, iem si dowiedzia, czy by, czy jeszcze

jest w Warszawie, narzeka on na ze, a wlaz w gorsze,

ja temu nic nie winien. Ofiarowaem mu u siebie mie-

szkanie, a do tego i ciepe i spokojne i osobne i nawet

jeliby chcia z kompanem — musiay mu interesa si
nie najlepiej skrzyowa i zosta przeciw szczerej radzie

u Pusowskich, tylko co gorsza, na wsi. Jam temu nic

niewinien, ani Roztworowscy ani matka jego, spodziewam

si, e mnie nie bd posdza, ebym do tego si co

przyoy, co pan Jan dobr wol spata. al mi go.

Babuni i rodzicom dobrodziejstwu rczki i nóki

cauj skadajc me najpowinniejsze uszanowanie, rodze-

stwo serdecznie ciskam, wszystkim atencye skadam.

J. Lelewel.

LIST xin.

Do Ojca.

Wilno, 9 Padziernika 1815.

Odebrawszy list ojca dobrodzieja dopiero na dniu

5 t. m. wigili odejcia poczty, a przed sam lekcy

moj — zaraz nazajutrz w ów dzie pocztowy udaem
si do pana Lewandowskiego, grzeczny jak zwyczajnie

owiadczy, e archiwum Biaostockie jest pod jego do-

zorem, e tego archiwum jest wielki regestr po niemie-

cku spisany, e ten regestr znajduje si u pana Kukie-

wicza plenipotenta uniwersytetu, e si nareszcie do niego

w tj mierze uda. Nazajutrz da mi rezolucy (nie wiem

jak dalece prawdziw) e trudno spodziewa si tego

interesu w bdcych u niego papierach znale, e si
lady jego w regestrze nieznajduj, ale e wzgldem
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pieninych i innych okolicznoci zaraz po pokoju Tyl-

yckim obrachunki z rzdem pruskim przez senatora

Teils uczynione byy na miejscu w Biaymstoku.

Z tym wszystkim zdarzya mi si sposobno, do-

wiedzie si, e si ten interes o uniwersytet opiera.

Udaem si przeto do uniwersyteckij kancelaryi, gdzie

ukazano mi w tej materyi jeszcze nie zupenie zaa-

twionj, raport do uniwersytetu nadwornego konsyliarza

Ehm, zdajcy spraw o stanie wydziau edul<acyjnego

w dystrikcie Biaostockim, do obszernie w szczegóy

wchodzc i namieniajc niektóre w tej mierze czyn-

noci senatora Teilsa. Jest tam wzmianka^ o projektach

rzdu pruskiego, wzgldem polepszenia szkó w krajach

polskich, o projekcie urzdzenia seminaryum nauczyciel-

skiego i t. d. Co si za dotyczy sum owych, o które

moe pretensya zachodzi, tylem tylko z raportu tego

wyczyta : e w kasie szkoy Biaostockij bya zoona
suma z funduszów edukacyjnych w liczbie 21,829 tal.

14 gr, 3 fen., e z innemi pienidzmi w tje kasie zo-

onemi cakowita suma do Królewca przewieziona wy-

nosia 25,709 tal. 20 gr. 5 fen. Ostrzega nadto, e
w tej sumie byy od szkoy Biaostockiej przyjte pa-

piery bankowe w liczbie 14,545 tal. i w liczbie 9,440 tal.

Wspomina, e suma ta ma by podzielona midzy ksi-

stwo Warszawskie i dystrykt Biaostocki, ale ani sto-

sunku tego podziau nie znajduje, ani oznaczonych

sposobów, jak ma by dopeniony. Jest tylko dalj, e
z tej sumy, sumy duchowne w sumie 5593 tal. maj
by tak podzielone, e 2,497 tal. 19 gr. 3 fen. przypa-

daj na dystrykt, a 3095 tal, 36 gr. 77s fen. na ksi-

stwo Warszawskie. Wicj o to dotd wywiedzie si

nie mogem. e jednak ta rzecz, nie tak maa, bya
w robocie, by moe, e ju jej jakie biuro rainistrow-

skie w ksistwie Warszawskim jest wiadome. Co jeliby

przez jaki przypadek nie byo (cho nie pojmuj jakby
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o sumach ksistwa, za granic rozmawiano do poczci-

wie a w samym ksistwie o nich nie wiedziano?) jeliby

w istocie by mogo, e ta rzecz nigdzie si w ksistwie

Warszawskim nie jawia, sdz, e poniewa ta sprawa

o uniwersytet si opieraa, najlepijby byo urzdownie

prosto do uniwersytetu o to si uda, odpowied bdzie

prdka i dokadna, jak dalece dotd rzeczy te stoj.

To oto na t pierwsz poczt donie mog, jeli mi si

uda czego wicej wywiedzie, nie zaniecham.

Przypomniaem sobie niedawno, e dzie 11 wrzenia

by w domu dniem uroczystym. Nie wiem, czy Solenizant

pod ów czas w nim si znajdowa, ale gdybym by na

czas myla, czyli raczej pamita, bybym mu prawdzi-

wie szczere yczenia zoy. Teraz podobno w tych

czasach jest znowu Nymfy, mniemam, e Majewski na

ten koniec zbiey do Warszawy, i czule swe yczenia

wynurzy, a czego on yczy bdzie, to i ja to samo.

Spodziewam si wreszcie, e jeeli przepominam i jeszcze

kiedy przepomn o solenizantach, e mnie wybaczy ro-

- dzestwo, bo prawdziwie, e chocia dni tygodniowych

pilnuj, e o dniach miesicy i o ich witych czstokro

nie wiem.

Mrozy u nas zamieniy si jeszcze na ciepa, ostatni

raz krzepnc Litw ogrzewajce. Jeeli pan Wcki
wyda wszystkie 20 exeniplarzy, to za przesaniem moich

bdzie ju tylko cztery do odebrania do biblioteki towa-

rzystwa. — X. Czartoryskiemu staremu, panu Stanisa-

wowi Potockiemu, ze znaczkami, który exemplarz dla

kogo, a te znaczki, przesyajc, do kogo dosta si maj,

prosz pamita, aby byy wydarte — i czwarty exem-

plarz na klejowym papierze na przypadek, jeliby taki

w Warszawie na co by potrzebny. Jeeliby oprócz tych

jeszcze jaka potrzeba exemplarzy wynika, prosz si

podug okolicznoci albo do Wckiego albo do mnie

adresowa.
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Babuni za askawe bogosawiestwo powinna wdzi-

czno wynurzam, z uszanowaniem nóki cauj.

List do starego ksicia przesyam po odebraniu

czterech exemplarzy, list ten z exemplarzem przeznaczo-

nym prosz okopertowa, da adres i zoy go u pana

Wckiego, który obmyli sposób przesania tam, gdzieby

si ksi znajdowa.

Rodzicom dobrodziejstwu skadam me uszanowanie,

rodzestwu serdeczne uciski, wszystkim atencye.

J. Lelewel.

LIST XIV.

Do Ojca.

Wilno, 19 Padziernika 1815.

Ostatni list Ojca Dobrodzieja do szed powoli,

i na niego, jak najprdzj byo mona, odpisaem; niedugo

odebraem list Prota, który znowu bardzo prdko do

Wilna przyby, na który trudno mi byo od razu od-

pisa. W nim widz ponowione czyli przypomnione -
danie Ojca Dobrodzieja, e moe list mój pierwszy

móg si gdzie zawieruszy, wic w krótkoci, co mogem
wybada, w nieadzie i rzeczach od czasu niejakiego za-

rzuconych, to powtarzam. Jeeli si jakie w tej materyi

papiery w archiwum Biaostockim najduj, do tych nie-

wiedzie jak si dobra. Ogromna jest ksiga ich re-

gestru, ale pisana po niemiecku, dla tego w Wilnie nie-

rozumiana; ta jest podobno przyczyna, dla którj pan

Lewandowski zwiastowa niebytno, do tj okoliczno-

ci papierów. Ale e si to cokolwiek o uniwersytet

opierao, wiecem dotar raportów urzdownych o stanie
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wydziau edukacyjnego, w drobiazgi wchodzcych, w któ-

rych doczytaem si, e z kasy szkolnj Biaostockij

bya przewieziona suma 25,709 tal. 20 gr. 5 fen. do

Królewca, do którój Rosya i ksistwo Warszawskie pre-

tensye miao. — Z tej pienidze duchowne tara zoone
tak byy podzielone, e na dystrykt Biaostocki przypa-

dao 2,497 tal. 19 gr, 3 fen. a na ksistwo Warszawskie

3095 tal. 16 gr. 7^/2 fen. o innych podziaach i uka-

dach nie doczytaem si. Rzecz ta bya w Biaymstoku

traktowana przez senatora rosyjskiego Teils. Spodziewam

si, e do tj sprawy któkolwiek od strony ksistwa

Warszawskiego musia nalee, e zatym w jakij

wadzy miejscowej o to bdzie si mona dopyta, co

jeliby nie byo, moeby uajlepij byo jak drog urz-

dow zgosi si do uniwersytetu, czyli te do ministra

owiecenia, niewiem, bo jak tu w Wilnie, nawet ci, co

koo tego interesu chodzili, informacyi naleytej da nie

umiej, tyle widzc, e ta rzecz nie ukoczona.

Niepotrzebowaem ja przypomnienia, bo zawsze si

znam na mym obowizku, oczekiwaem tylko i potylekro

dopominaem si przyspieszenia zamówionego zwizku.

e wic ten ma si cisym wzem niebawem jednoczy,

e ju nadchodz sodkie i dugo oczekiwane chwile,

wic i ja z mego oddalenia i odosobnienia cz szczere

ukontentowanie i rado ztd powszechn. A razem

unoszc si nad modocianem stadem zasyam benedik-

cy starszego wieku. Niech kurczce si i starzejce

palce moje w. krzy przesyajce zwTÓc i nachyl na

pikn park wszelkie pomylnoci i szczcia. Oby im

niebo sprzyjao w najdusze lata, oby jak najspiesznij

doczekali si wnuków i prawnuków, eby Marysia prdko

staa si babk, oby ich nowe pokolenie poczyo w sobie

obojga cnoty, pikno matki, uprzejmo i grzeczno

ojca etc. etc.
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Prosz wybacz)', jeli po godzinnym gadaniu, po

którym do pisania listów (a listów wiele) zasiadem,

em si nieco zadyszy. Ale si spodziewam, e dobre

serce brata dobrym sercem przejte bdzie. Niech im

si wiedzie, a ja cho nie naoczny wiadek z zimnj

ustroni, ich rado podziela bd. — Dnia dzisiejszego

u nas pierwszy nieg pada, i boto si zrobio. Pa-

mitnik Warszawski podug bilecików moich, pan Wcki
i dalej wydawa powinien i na niego bilet wyda. Trzeba

si w imieniu mojem prosto o ten bitet upomnie, nie

wdajc si w adne o prenumerat rozmowy. Kiedy si

fundusze Wojtusia skocz, to ich nie bdzie, dobre

serce do roku si rozcigao.

Na dniu 15 tego miesica spotka mnie honor

e uniwersytet raczy mnie uy do swoich komitetów,

wspólnie z niektóremi czonkami uniwersyteckiemi prze-

znaczony jestem do cigego starania si i czynnego

chodzenia koo tego, aby corocznie pomnaa liczb

ksig dla uytków szkolnych przez wydrukowywanie ko-

lejce rónych klasyków aciskich i greckich, tak aby

to jak najdokadniej i najtanij dopenionym byo. —
Taka nowa bieda i robota przybywa.

Le manue de ma Familie, z radoci czyta

inn jeszcze mu nieznan rk, która si nadspodziewa-

nie ukazaa. Tysiczne nawzajem skada ukony i naj-

szczersz wynurza wdziczno za pami askaw. —
Panu szwagrowi za zapewnienie o przyjani zasyam

przyjacielski ucisk. — Odebraem w tych dniach list

od Woelkiego, stka on mocno w sejmach w staem po-

stanowieniu porzuci je. ali si na X, rektora wielkiego,

jak pisze, rozporzdze edukacyi narodowj nieprzyja-

ciela — a oprócz tego w desperacyi, e Marysia zam
ju idzie — myli si przenie, jeliby to byd mogo
do Ptosyi. Pisz do niego na gwat, eby nie despeio-
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wa, e ile wiem jeszcze nie po lubie. Nieche Majewski

widzi jak to panny chopców sidl,.

Podobno w tych czasach zbliaj si Mikoajowiny,

tak có przeczuwam, bom przed godzink jednego przy-

chylnego na Mikoaja widzia — prosz wic przy ich

nadejciu zoy odemnie Wmu Morozowi najszczersze

yczenia,

Radbym niezmiernie wiedzie, co tam w Warszawie

o mojj historyce, jak co, kto, gdzie gada?

Panu Protowi i pannie Marceli szczliwa droga —
moe si w ucku spotkamy na piórka — dzi pisz

take na gwat i do ucka.
X. biskup donosi mi take o Stasiu Deszercie, e

Czartorysid askawie deklarowa umieci Stasia w biórze

interesów wewntrznych, jeeli wic Prot piszc mi

o jakim, nie wie o jakim, moe by z tej askawj de-

klaracyi objaniony.

Babuni i rodzicom dobrodziejstwu najgbsze ska-

dam uszanowanie, wszystkim atencye.

J. Lelewel.

LIST XV.

D o O j e a.

Wilno, 27 Padziernika 1815.

Ostatni raz pisaem malek karteczk oddzielnie

do ojca dobrodzieja, sdzc, e ojciec dobrodziej, zawsze

sobie yczy, eby a do wydrukowania pisma jego niejaka

tajemnica trwaa. e jednak dnia wczorajszego odebra-

em od X. biskupa list z wiadomoci, e ojciec dobro-

dziej pismo swoje do ucka przesa, a razem z przy-
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czeniem 3czenia, eby byo, a do tego jak najspieszniej

drukowane, e istotnie pismo to w nastpujcym nume-

rze Dziennika Wileskiego ma by umieszczone, wigc

jeszcze ponawiam zgoszenie si do ojca dobrodzieja,

eby raczy pozwoli na niektóre odmiany, o które i sam

X. biskup pisze, yczcy sobie, eby nawet pismo ojca

dobrodzieja byo przelane w sposób systematyczny z do-

daniem uwagi: „jak cisy obowizek maj dziedzice

przestrzegania wocian swoich wzgldem umiarkowania

wydatków, które czsto czyni na zbytnie uywanie trun-

ków, jak ich maj skania do trzewoci, nietracenia

zasobów zboa, byda etc, jak w przypadkach rónych
ratowa, aby nie upadli na gospodarstwie. Magistraty

miejskie t sam powinno wzgldem kupców rzemie-

lników" — na prdce wic ile mi czasu staje z wielkim

pospiechem to ojcu dobrodziejowi komunikuj oczekujc

askawej jego odpowiedzi. Doczam tu list do Bent-

kowskiego, upraszam go przesa z prob, aby rezolu-

cy na niego w domu naszym zoy, e tym sposobem
niezawodnie odpowied jego, bez jego w tym ambaraso-

wania si dojdzie.

Babuni i rodzicom dobrodziejstwu rczki i nóki
cauj, skadajc me uszanowanie. Rodzestwo ciskam,
wszystkim atenc3e me skadam.

J. Lelewel.

LIST XVL

Do Ojca.

Wilno, 9 Listopada 1815.

List odebraem na dniu dzisiejszym i zaraz pisz,

bo w dniach nastpujcych mie bd wiele zatrudnie,
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e mi si trudniej bgdzie oderwa. Chwaa Bogu, e ju
po weselu, mnie tam nie byo.

Skadam dziki, ale szkoda fatygi i pana geometry

i poczty, bo ja to przodem czyta drukowane, dla nie-

dostatku tylko map szczegóowych w niepewnoci jeste-

my, czy tym opisem cigniona linia zajmuje do ksistwa

Inowrocaw jak mnie si zdaje, czy nie?

Wzgldem pisma ojca dobrodzieja otworzya si

czynna korespondencya z X. biskupem. Chce X. biskup,

eby na gwat, i gwat egzemplarzy byo drukowanych,

czekam na rezolucy, a druk czy w dzienniku, czy

osobno si rozpocznie. Jeli bdzie w Dzienniku, to naj-

pónij w numerze 12, 10 wyszed, 11 moe chybi dla

jakiego spónienia rezolucyi z ucka. Niekiedy tu sobie

wadam dziennikami, ale z panem Bentkowskim, niewiem

co dalej bdzie, oczekujc od niego rezolucyi. — Jeeli

ju list mój niedawno na rce Nr. 540 przesany doszed

a na niego nie odpisa, prosz czstych posaców wy-

sya z upominaniem si aby chocia karteczk da na

rce tego numeru do mnie, prosz posya czy Józefa

czy Marcina, jaki tam jest marszaek nadworny. Jeli

list bdzie kopertowany dla ulenia poczty, nie le ko-

pert odrzuci.

Zapewne tam w domu miechu niemao jest, e tak

liczne mam korespondencye, i ustawicznie do kogo listy

przesyam, e nareszcie do Arnolda, za to, e si niegdy

kania? przyszo mi pisa, który list prosz zoy na

rce pana Wckiego, bo tak bdzie najatwiej. Pewna

rzecz, e wiele listów niechtnie pisz, co moe powiad-

cza nie mao zalegych odpiaów na Ukrain, na Woy,
do Petersburga i t. d.

W domu moim odmieniajc niekiedy porzdki, w tych

czasach rzecz zupenie przewróciem. Sypialny, garderoba

i do picia kawy przeznaczony pokój sta si laborato-

rium, redni jest dla goci, kanapa, przed ni, stolik
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skadany, foteliki i par stoków, stoi bliej okna, w dru-

giej stronie pokoju jest biblioteka. Pierwszy za pokój

najwikszy jest przedpokojem, pokojem stoowym, blij

okien stoi stó do rysowania, suy razem do spaceru,

bo w przektni mona przeze 12 kroków uczyni,

a w przypadku jakim, moe si i do wesela przyda.

e zima nadchodzi, pozakadaem okna podwójne,

w piecach pal, ale miernie, bo Dziennik Wileski go-

rca dla modego wieku zakazuje. Czy da Woroni-

czowi egzemplarz, pytanie bardzo dug drog przesane

;

jak si podoba, z mojj strony nieposyaem. Egzem-

plarze przeznaczone dla Bentkowskiego i Bandków, to

prosz najcilej odda, o reszt nawet zbytecznie nie-

nalegam, jeli egzemplarz oprawny do biblioteki towa-

rzystwa przyjdzie, a Staszicowi nie bdzie oddany, to

mona nie da Staszicowi, bo on o to niewiele dba, wów-

czas do na jego rce ów egzemplarz do biblioteki

posa i tak dalj. Rozumiem, e niebawem wszystkie

24 egzemplarze, o których pisaem, dostan si do War-

szawy, prosz wic t liczb cile od pana Wckiego
wybra, to jest: 20 egzemplarzy pospolitych, na lepszym

za papierze jeden nieoprawny, trzy oprawne.

Niewiem, co tak powabnego suchacze moji znaj-

duj, bo bdc na ich miejscu moebym si wyrzek

pilnoci i ciekawoci. Boto mamy, nieprzyjemny czas,

nierarony, ale nieznonie zimny i wilgotny, a pomimo

tego o ciemnej godzinie do- pótorasta moe i wicj ich

si zbiera, ztd w sali gorco, i kataru mnie naba-

wiaj. Z tym wszystkim jest to jedna z licznych lekcyj

na którj dosy cicho bywa, lubo niekiedy szmery si

zjawiaj.

Owo tydzie temu by obiad dla mnie, bo ja sobie

tak tomacz. By obiad ortograficzny, dawa go X. Go-

laski, który jest w korespondencyi z X. biskupem i nie

dawno si o moich stosunkach dowiedzia. Byo na nim

Listy J. Lelewela. Tom I. 15
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dwóch czonków uniwersytetu, o ortografii rozprawia

lubicych i ja. We czterech zajadalimy, dysputowali i

wino pili. X. Golaski dla mnie rozmaite wina wyci,-

ga, eby mnie namówi do picia, a nawet miodow
malag. Starego niebyo, przenikajc rzeczy o tym obie-

dzie i o dobrej zabawie (bom wiele miesznych rzeczy

widzia) doniosem do ucka.
Babuni i rodzicom dobrodziejstwu skadam me

uszanowanie i rczki cauj. Rodzestwo serdecznie

ciskam, wszystkim znajomym atencje zasyam.

J. Lelewel.

LIST XVII.

Do Ojca.

Wiluu, dnia 28 Listopada 1815.

W tych czasach korespondencya z uckiem z oko-

licznoci pisma Ojcu dobrodzieja bya nader ywa. Dla

niezwlekania i uniknienia baamuctwa pismo to idzie na

pras oddzielnie, wiele nad tem bolej, em si cokolwiek

spuszcza na baamutnj redakcyi Dziennika. Otworzy-

limy tu niedawno jeszcze jedno pismo periodyczne pod

t)tuem Tygodnik, którego z exemplarzy do Warszawy

idcych prosz po jednym odemnie zamówionym do domu

pobiera, — o to do p. Wckiego pisz, — ale w tym pimie

tylko arkuszowym trudno rozrywanym sposobem pismo

Ojca umieszcza, potym e ten Tygodnik w skromnoci

swojej jeszcze do znaczenia nieprzyszed.

Dzi wanie dwa tygodnie jak nieg upad, i za-

raz saniami jedzi poczto, dnia onegdajszego mróz ju
by 20 z okadem stopni.
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Jak widz, Górecki przejedajc i siedzc w War-

szawie, niepokaza si, a kiely wyjeda, mocno nale-

ga na mnie, abym list do domu pisa i powióz go, niewiem,

czy a do Wiednia, bo ju tam uda si z caym do-

mem swoim na woja. Wszake byem tylko pamita,

od Janowskiego bd móg si tak dobrze wywiedzie, jak

od samego Góreckiego.

Monarcha ju przejecha przez Wilno, w^ nocy z

24 na 25 przyby, przez dzie zabawi, by na balu i

dosy tacowa od godziny 9 do 11, a dnia 26 po pou-

dniu rujzy dalej. Illuminacja bya do rzsista, w mo-

ich oknach palio si 24 lamp uniwersyteckich, po

sze w jednym.

Szkoda, em dawnij o to niepyta czy na tytule

pisma Ojca Dobrodzieja imi i nazwisko cakiem wy-

pisa? czy pocztkowe litery pooy, czy jak sobie

Ojciec yczy? Za napierwszem pisaniem Ojciec Dobrodziój

bdzie askaw yczenie swoje w tej mierze objawi. Druk

zaczn nie od tytuu, z tytuem bd na rezolucj czeka.

X. Kopczyskiemu atencje moje zasyam, przy zda-

rzonej sposobnoci prosz mu oznajmi, e j. z ogonkiem

wszdzie bardzo wiele wrzasku sprawuje, ale z wolna

pozyskuje coraz wicej scktatorów, co mnie do tego ju
stopnia zzuchwalio , e we wszystkim co jest moje

wszdzie
j

jest uyte, wiadczy to Tygodnik.

Babuni i Rodzicom Dobrodziejstwu moje uszanowa-

nie skadam, Rodzeswto ciskam, wszystkim znajomym

atencje zasyam.

J. Lelewel.

15*
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LIST XVIII.

D o O j c a.

Wilno, dnia 7 Grudnia 1815.

Przyczam tu list do matki Dobrodziej iii który

spodziewam si, jeli poczta niezbalarauci, na czas przy-

bdzie. Nadchodz ju wita, a z oddalenia mego niech

mi wolno bdzie zoy u nóek Babuni i Rodziców Do-

brodziejstwa yczenia, które zwyczaj powtarza, a serce

dyktuje, oraz wszystkim krewnym i znajomym i askaw-

com powinszowania moje skadam.

Przeciec nakoniec z p. redaktorem Dziennika zgoda

nastpia. Kiedy o moje wasne pisma spory takie zacho-

dz, atwo Jest uoy si i wykóci, ale wzgldem
pisma Ojca musiaem si uporuiejszym jak wzgldem
wasnych okaza. Dla cenzury dwa miejsca musiay

zosta nieco przymione. Jedno miejsce pozwoliem sobie

przenie, gdzie Ojciec Dóbr. mówi o potrzebie wydat-

ków na edukacj, to e o wydatkach jest niej nieco

umieszczone, z pomidzy wyliczania przychodów i ich

natury wyjte, mam nadziej e Ojciec Dóbr. miaoci
mej daruje i na to si zgodzi. — Wreszcie wszystko

jest w caoci, prócz niektórych wyrazów, z których dla

chimer redaktorskich przeoone lub przemienione

zostay. To co Ojciec Dóbr. w licie wypisane przysa,

to wpisaem i par periodków zapowiadajcych o czym

ma by dalej, na danie redaktora dostaem. Tak si

rzecz m.a i szczliwie w 12 numerze Dziennika Wile-

skiego pismo po rkach liczniej si rozejdzie, anieli

eby oddzielnie drukowane by miao. — Wszake i

oddzielnie wybije si cokolwiek exemplarzy, eby X.

Biskup mia satysfakcj marnotrawcom rozdawa, za

zdarzon okazj bd si stara Ojcu Dóbr. z nich

co bdzie mona, przesa.
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Z P. Bentkowskim czyli redaktorem Pamitnika

rozstalimy sig zupenie po przyjacielsku, ale z prze-

ksami niemaemi. Mam zupen satysfakcy, em prze-

widzia, i Pamitnik Warszewski dla mnie zamknity.

Niewiem, co Kiciski porabia, czy si na mnie o

co nie gniewa. mieszny byby gniew, gdyby si dsa
nic o tym niepowiedziawszy, z tym wszystkim co mnie

od niejakiego czasu tyka poczo, e to by moe, a-
owabym jego óci, coby si niewinnie rozlewaa. O
Janowskim jeszcze niewiem.

Tygodnik ycz czytywa, bo tam w caj okazaoci

rozwijaj si gust i dowcipy Litewskie. Niedugo pocz-

nie jeszcze w Wilnie wychodzi Pamitnik magnetyzmu

zwierzcego, musz i ja si nauczy zamawia i zaegny-

wa, bo ów magnetyzm nie jest co innego.

J. Lelewel.

LIST IXX.

Do Ojca.

Wilno, dnia 1 Stycznia 1816 r.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Dnia wczorajszego wanie po odebraniu listu Ojca

Dóbr. tak dugo wygldanego i niespokojnoci zaspaka-

jcego pisemko Ojca Dóbr. z 12tym Dzierjnika Wile-

skiego numerem wyszo. Stao si wanie podug woli

Ojca Dóbr. z podpisem, który jest pocztkowemi lite-

rami naznaczony. Wybiem jednak oddzielnych exem-

plarzy 100, gdzie ju cakowite imi i nazwisko janieje.

Niebawem 50 exemplarzy Ojcu Dóbr. przez okazy
przel, tymczasem na próbk exemplarzyk poczt wy-

prawiam.
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List Ojca Dóbr. prawdziwie niespokojnoci zaspokoi,

bom ju tak dawno nie mia wiadomoci. Widz z listu,

e moje z yczeniami, a po szczególe z yczeniami dla

Matki Dóbr. na czas jakem sig spodziewa, niedoszy.

e przeto listy tak powoli chodz a zblia si dzie

obchodu imienia Ojca dóbr., raczy Ojciec dodr. w tym

licie przyj me yczenia, które przy zwyczaju z odle-

goci szczera wdziczno, przywizanie i drogie uczucia

ponawiaj. Oby pomylnoci i czerstwe zdrowie dugich

lat nieopuszczay.

Babuni Dóbr. za askawy jej przypisek z najgb-

szym respektem nóki cauj.

Z oddzielnie wybitych exemplarzy 30 przesaem

X. Biskupowi, reszt sobie zatrzymaem.

Ja wic odmienia posta sw wojskow, nic

niewiem z jakiego to powodu, czy ma by adjutautem

12to czy 24ro funtowej armaty? rozumiem jednak, e
awansuje. Prosibym przy pisaniu donie mi, czyli list

mój do Arnolda doszed.

Tydzie zchodzcy by od obowizkowych zatudnie

wolny, ale tak niegodziwie zbieg, e go ju niema, a

nic si nieprzyr^dzilo nadal. Numera Tygodnika ju
musz do Warszawy niekiedy dochodzi, prosz do domu

z ksigarni Wckiego po exemplarzu bra. Zajadle w
nim si rozpoczynaj literackie i teatralne przegryzki.

Mam i ja by pastw, ale do boju wystpi nigdy nie

myl, bo adwersarze niegodnemi motywami kierowani,

co mnie tym wicej bawi, mianowicie w tych razach,

gdzie si nieomyl na ludziach.

X. Officjaowi Bujnie, WW. Morozom, W. Anto-

ninie z caym jj domem, WW. Sleaskim, X. Kop-

czyskiemu, moje atencje i ukony skadam.

Rodzicom Dobrodziejstwu moje uszanowanie i nóki
cauj, Jasia ciskam pp. Majewskich podobnie.

J. Le 1 e w e 1.
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LIST XX.

Do Ojca.

"Wilno, dnia 8 Stycznia 1816.

Niewiem jeszcze, czyli poczt czy okazy list ten

do Warszawy pójdzie, ale go pisz w tydzie po licie,

w którym Ojcu Dobrodziejowi yczenia moje i exempla-

rzyk umiarkowania przychodów przesa. W tych dniach

niezawodnie rusza cakowita expedycja z exemplarzami

historyki i umiarkowania przychodów, niewiem jak prdko

dojd. Historyki exemplarzy 24, z których wzite od

Wckiego, odda naley. Bandkie pisa, e exemplarz

otrzyma, rozumiem, e go od Wkiego dosta, a zatym

i ten Wckiemu odda potrzeba. Istotnie moje ycze-

nia s, aby 1*^ oprawny exemp]arz podug zapisu dosta

si do Biblioteki Towarzystwa, 2^ podug karteczek przy-

lepionych, jeden z listem dawnij poczt przesanym sta-

remu Xciu. Czartoryskiemu (co Wcki przy zdarzonej

okoliczaoci przele) inny (jeli si to Ojcu Dóbr. zdaje

Potockiemu, ^^ jeden exemplarz Bentkowskiemu, dwa

exemplarze Bandkiemu, wzgldem czego trzeba si znie

z Wckim, czyli tego ju w jaki sposób niedopeni,

jakem o tym wyej pisa. Co do reszty exemplarzy,

zostawuj do upodobania rozdawanie domowi. Umiar-

kowania przychodów przesyam exemplarzy 50, bolej,

e w póskórek niedbale oprawne, wszystko to pospiech

i wita sprawiy. Prosibym ze cztery exemplarze

(jeli si to Ojcu Dóbr. zdawa bdzie) w imieniu moim

udzieli Bandkiemu. niadecki Jan przed kilku dniami

wyjecha do Warszawy, daem mu jeden exemplarzyk

pisma Ojca Dóbr., narzeka, e mu Ojciec materj do

pisania zabra. Tych .50 do rozdawania, nie bdzie

nadto, tak sdz, a jeliby si Ojcu za wiele zdawao,

monaby powolnego czasu jeszcze X. Biskupowi kilka-
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nacie przesa ; bo usilnie da tego pisma oddzielnie

drukowanego, eby móg rozdawa tym, którzy si rz-

dzi nie umiej.

Rok ten szkolny peny jest u nas, w uniwersytecie,

awantur, modzie niestateczna dokazuje, a nawet i burdy

popenia. Na dniu onegdajszym dziedziniec teatralny

ju po drugi raz by placem boju z wojskowemi. Uniwer-

sytet nie moe si ogna z processow ztd wynikajcych.

Za ostatni spraw na prdce wypad ju wyrok, przy-

pacili za bitw najmniej winni, którzy jednak z pobo-

jowiska uj nie potrafili. Jeden z nich braciszek jednego

z profesorów uniwersyteckich na 3 dni o chlebie i wo-

dzie siedzie, inny kawaler maltaski tym sposobem dni

5 pokutowa musia. W bitwach tych mieli oni awan-

ta, bo byli z kijami i bili tych, którym ora z pochew

wydobywa si niegodzio.

Prosibym Jana, gdyby si kiedy mu wypado z Gimbu-

tem spotka, eby mu owiadczy odemnie ukony, i powie-

dzia e danego statutu Litewskiego w Wilnie niema e,

jeeli go jeszcze potrzebuje niech powie, bom ju obmyli

atwe rodki do sprowadzenia go z Petersburga. Moe
Gimbut tego statutu nie bdzie potrzebowa, dla tego e
radbym wiedzia jego yczenia, podug których móg-
bym si udecydowa czy statut sprawdzi czy nie?

Babuni i Rodzicom Dobrodziejstwu rczki i nóki

cauj, moje uszanowanie skadam, Jasia ciskam, wszyst-

kim atencje i tysiczne ukony zasyam.

J. Lelewel.
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LIST XXI.

Do Ojca.

Wilno, dnia 20 Stycznia 1816.

Miaem wanie na poczt pisa, kiedy si§ zdarza

okazyjka przez kapitana Grabowskiego do Warszawy

jadcego. Rozuraiera, e exemplarze dzie dawnij posane

ju stany w Warszawie, rozumiem te, e listy Sevigne
póniej nieco wyprawione take si znajduj u P. Wc-
kiego z adresem Protowi i Marcelli.

Obszyem je piknie i niosem na poczt, eby je

Marcelli do ucka pod adresem Kanonika Piwnickiego

przesa. Po drodze wstpiem do ksigarza, a tam

przyszed pewien jegomo usilnie proszcy, eby mu
jaki komis do Warszawy poleci, nie byo nic takiego

z ksigarni, a przeto oddarszy adres przesiaem

go do Wckiego, który pewno wymiarkuje z wewn-
trznego podpisu gdzie ma odda. Jeli nie odda,

za tym listem moua si upomnie. — Dzieo jest de-

fektowe, powinno go by tomów 11, brakuje ostatniego,

w którym si znajduje cokolwiek listów Grignau i

regestr. Drugi nadto tom nieco uszkodzony. Spodzie-

dziewam si jednak, e Marcelka nie bdzie si gnie-

wa e do jej woli go oddaj, eby sobie dzieo to uya
jak jej si podoba, do swej biblioteki wstawi, czy na

inny uytek, na papiloty obróci, zawsze poytecznie uyje;

chciaem go oprawi, ale e myl skwapliwa napara,

aby do ucka posa, wic co tciu do pónocy go na

poczt obszywaem nie przewidujc, e prociój do War-
szawy poleci.

Prot pisa przecie z ucka, ale musi by jakiemi

wanemi interessami zajty, takiemi jak ci, co po Fas-

towszczyznie i kontraktach kijowskich si uwijaj, bile-

cik poczt puci, wyzywajc mnie do odpisu. Tak mnie



— 234 —
zdekoncertowa, em wszystek czas do pisania do ucka
straci. Bo te i prawdziwie lubi listy odbiera, bo

te s dla mnie wielk ijociech, ale bardzo mao mam
czasu do pisania i zalegych odpisów ley niemao.

Woy, jak widz, jest przeznaczony, ebymy si
ojcami stawali, bdc w Krzemiecu miaem ten jedyny

przypadek, em ojcem zosta. Prot przybywszy do

ucka podobnie na dniu 9 Stycznia v. s. sta si ojcem

Emilii, którj matk Bohdaszewska podsdkowska Re-

wieska. Ale o tym przypadku swoim tak dokadnj
wiadomoci Prot nie mia czasu napisa.

Kiciski podobno jest w Warszawie. Za co on od

pól roku nic nie pisze ? prawda e i odemnie dawno

listu nie odebra, ostatuie do niego pisanie wielkich wi-

dz awantur dowiadcza, i teraz nie wiem po co je

Prot z sob do ucka zabra.

Wyda si tu mój talent wzorków rysowania, z tego

powodu miaem ich cokolwiek u sielDie, i co miaem
jakie s gustu Litewskiego na prdce odznaczyem i

przez teraznijsz, e jest pewna okazja, Marcelinie (cho
nie bdcj ) przesyam, moe jj si który lub dla kogo

przyda, od przybytku gowa nie boli.

Dnia wczorajszego bya wielka gala u dworu, imie-

niny poczciwego i dobrego Szpitznagla starego i ztd
wieczór solenny. We trzech pokojach trzy stoliki z

bostonem, jeden pokój destynowany dla modziey, byo
paniestwa dostatkiem i midzy nie nawet powani ojcowie

si mieszali, bo ruchawej modziey brakowao. Midzy
tem paniestwem, e je tylko z widzenia znaem, nie

mieszajc si syszaem, jak si w myszce gonili, jak

grali w wie Babilosk, jak w cenzurowanego, asys-

tujc bostonistom i uczucia ich podzielajc dopóki nie

przypomniao si, e dnia dzisiejszego mam lekcj, na

któr nic gotowego nie byo, nie czekajc wic wieczerzy

(gdy ju sowita herbata i puncz min) wyniosem sig
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na gór; sdz jednak, e wieczerza musiaa by suta,

bo w sieni, na schodach i w bramie wiele lamp gorzao.

Byli tam pp. medycy, marszakowie, kniaziowie, niektórzy

dobrze znani, inni pierwszy raz odemnie widziani, osób,

nie liczc domowych, oko 30.

Babuni, Rodzicom dobrodziejstwu moje uszanowanie

najgbsze skadam, Jasia ciskam, wszystkim powinne

atencje zasyam.

J. Lelewel.

LIST xxn.

Do Ojca.

Wilno, 1 Lutego 1816 r.

niadecki dnia wczorajszego przyby, nie miaem
dzi czasu odwiedzi go, ale list ojca dobrodzieja na

jego rce pisany ju odebraem, e za wydarza si
okazja, wic na ten list i na poprzedni przez poczt

pisany, który w Warszawie w domu poczt jedn, prze-

lea, odpisuj.

Niepotrzebnie si Ojciec dobrodziej o expens za

umiarkowanie frasuje. Druk si w tym nie liczy, bo to

byo w Dzienniku Wileskim, jest tylko wyjtek z niego,

daem tylko do drukarni swego papieru i presierowi na

butelk trbacza. Z tym wszystkim i tu expens sowi-

cie si wynagrodzi, bo X. Biskup (za co jeszcze wolnej

chwili do odpisu nie miaem) nadesa bomagi z liczb

w suraraie 100, co znaczy okoo 24 rubli srebrem in vim
tej expensy. Azatym jest jeszcze zapasik do powtór-

nego i trzeciego przedsiw^zicia takiego.

X. Biskup wida wielce si cieszy z pisma ojca

dóbr.; szafuje go w nadziei, jak pisze, e sprawi najlepsze
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skutki, e zmniejsz si p o tior ita tes, konkursa, sek-

westra, pisze nadto, e jeden z goci owiadczy, e bardzo

auje, e niemia tego dziea przed lat 20. By to z tych

liczby, którzy swoich wydatków nie stosowali do dochodów,

a przeto przyszed do wielkiego zaduenia sig i ubóstwa.

Jak uwaam ojciec dobrodzij ma teraz niezmiern

prac. Spodziewam si, e przytem zwyczajna pensya do-

ciodzi.

Brunona zamiar gospodarowania jest bardzo pikny

i do zbudowania, ale powinien si oeni, bo bez tego

kulawe gospodarstwo. Obieca on kiedy co o sobie

napisa, tej obietnicy niezmiernie dugo wygldamy.

Moe si o co na mnie gniewa, dobrzeby, ebym móg
wiedzie o co, nie wiem czy si jeszcze w Warszawie

znajduje i jak dugo w niej pogoci. Jeli za bytnoci

niadeckiego by, szkoda, e nie postara si widzie, bo

niadecki jest wielkim jego estymatorem. O pamitniku

Lwowskim dotd Wilno nic si dowiedzie niemoe.

Zbiegy si jak na licho teraz roboty na mnie,

zblia si examen, musz mym suchaczom sextern go-

towa. Przytym Zawadzki pocz by drukowa Histo-

rj Polsk W^agi. Boli to nieznonie, e wydane to

dzieo dotychczas banie po kraju rozsiewa. Przerwa-

em druk, co wydrukowano poszo na makulatur, a te-

raz w cigu spiesznego druku i na prdce t historj

poprawiam.

Jak uwaam na kopercie, w domu u nas teraz okro-

pnie zy lak panuje, yczybym bra go u Hofmana na

Danielewiczowskij ulicy, bo tym sposobem dla wocych
listy i koo nich chodzcych wicj zachodu jest pilno-

wanie kruszcój si pieczci, ni samego listu.

Babuni i matce dobrodziejce za askawe ich przy-

piski najuniesze pokony i wdziczno skadam, jak

matka tak i ja wygldamy owych wakacyi, ale do

nich oboone jeszsze 5 miesicy, dzie po dniu si li-
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czy, kalendarze zawsze przed okiem rozpite, dni wszy-

stkie spisane.

Babuni i rodzicom dobrodziejstwu uszanowanie moje

skadajc, rodzestwo ciskam, wszystkim atencje zasyam.

J. Lelewel.

LIST XXIII.

Do Oj c a.

"Wilno, 27 Lutego 1816,

Ju si przecie i examina pokoczyy. Z 80 za-

pisanych suchaczy moich miaem 16 do examinu staj-

cych. Ostatnie dni zapust ju od lekcyi wolne, a wic

i ja mam dni par wolniejszych.

Posaem w tych dniach par ksiek do Warszawy

do zoenia ich do biblioteki, a to jak zwykle na rce

Wckiego, rozumiem, e Wcki Tygpdnika exemplarz (ile

go odbiera) udziela. W przesanych ksikach jest ca-

oroczny exemplarz Dziennika Wileskiego.

Czyli Prot i Marcella dotd w ucku siedz czy

nie, nic o tym niewiem, bo dawno ze stron tamtych

korespondenci nic mi nie pisali.

Wilno zapusty tegorocznie rozmaicie odbyo, trocha

wesoo, trocha nudno, byy zabawy po niektórych do-

mach prywatnych, niektóre z takich zabaw wyzute

byy. Utworzy si tu w tych czasach midzy niewia-

stami wiat wielki dyrygowany przez Xine: Radziwi-

owa i Mirska, w których kolejno co tydzie malekie

dla wyborowych osób wieczorki byway, nie zbyt oywione

i wesoe, bo zwykle da si czu niedostatek mczyzn

pospolicie z wielkiego tonu, podobnie si na wiksz
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skal mierzcych domów, wynikajcy. Bo nie naj-

lepiej by urzdzony wewntrzny skad poraieszka, w
których chciano tace oywia dubeltow muzyk obok,

wic we dwu pokojach tacowano, w jednym dzieci, w
drugim slusznijsi, w obudwu po pantaleonach czy forte-

pianach, które jedne drugiemu prze:^zkadzay, co wszy-

stko czynio rozdsvojenie interesu w kompanii, niedogod-

no w muzyce niedo niedogodnej, e nie na baranich

strunach lub dtych instrumentach (bo takie tylko gosy

s powszechnie uznawane do djrygowania tacami naj-

zdatniejszemi) ale nadto podwójnoci jej mieszanej,

mniójsze s inne zarzuty rozsiewane, które niedogodno-

ci przymnaay.

Oprócz tych atoli zwykych wieczorków tego wiata

wielkiego, tene wiat wielki mia swoje wiksze bale.

Bukietowe to byy bale, jak komu bukiet oddano, na

tych balach, dajcy je musia si bardzo pihiowa, eby
nie cign na siebie narzekania o dobór osób. Marsza-

ek Ropp wykroczy przeciw temu, bo mia a' propos
do kompanii na balu swoim dwie niewiecie szlachcianki

(cho z imion dobrych i staroytnych, ale niezamone,

czy tonu utrzyma niezdolne). Dla tego gdy nastpo-

wa bal u Górskiego, przestrzegano go pilnie, aby po-

dobnym sposobem kompaniji u siebie nie spaskudzi, i

on zrobiwszy jirzygotowanie na 500 osób, zaledwie móg
mie 30 kobiet i stosown do tego liczb mczyzn.
Tak si bawili, kiedy poczto odmawia przyimowanie

bukietu, wic kolej zakoczona zostaa piknikiem. Po

10 czerwonych miano si skada, ale wielu niechcc

komi.anii paskudzi, odmawiao; eby wic jako tako

fundusz skadkowy podnie, skadajcy skadk mutieli

podnie do 15 czerwonych, byo to w tusty czwartek, i

na tym wszystko si koczyo, a, zatym i z tj strony

publiczne zabawy zyskay, bo wysztukowany piknik

damski w ostatni wtorek nie wiele uszczerbku sprawi.
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By na tym pikniku uczyniony najcilejszy dobór, tak

i leciwie dwadziecia z pci niewieciej najdowa sig

mogo, a zatym wyczone paniestwo w maskach lub

bez masek zaszczycio ostatni redutg czyli maskarad.

Te odbywaj si ze zwyczajn Litwie grzecznoci

i powag. Nie wspominajc licznych i mniejszych

byway za bieletami 5cio zotowemi, zabawy pod

imieniem redut czyli maskarady. Ale by sobie kto

faszywe, uczyni o nich wyobraenie gdyby je po

nazwisku, na sposób Warszawski osdzi. Reduty

te czyli maskarady s mieszanin redut i kasina

Warszawskiego, na paitykularzu, jakim jest Wilno, acno

si w takij cho publicznj kompanji przystojny dobór

osób utrzymuje. Bywao wszystkiego tej zimy koo 200

lub 300 w czsteczce zamaskowani, w wikszj czci
niemaskowani, nie na wytwór, ale jak najprzyzwól cój

przystrojeni, mczyni w butach. Salka gdzie 6 kó
z wygod poród stan moe oprócz obejcia w koo.

Masz na chórku muzyk nieustajc i bez przerwy ró-

ne tace: polonezy, mazury, walce, anglezy i kadryle

s tacowane przez niemaskowanych, maski w to rzadko

si wdaj, nietacujcy i maski maj prócz obejcia

w okoo tacujcych po za stokami tych co w tj sali tane-

cznj chc siedzie, po jednej stronie sal po in-

nsj wielki pokój, dalej sal, gdzie jest bufet i za nim

jeszcze sal do przechadzania si i zabawy. Ale te

maski nie s zupenie takie jak w Warszawie, stroj

si zwykle, eby nie byy poznane, stroj si adnie, ale

najwicej s z pewnym konceptem, wiele jest w poy-

czanych i najtych strojach teatralnych, wicj eby oko

zabawi ni ciekawo zgadywania exercytowa. Po wiel-

kiej czci maski te prawie nieme przechadzaj si bez

intrygowania i podniecania ciekawoci, pisz znajomym

nazwiskowe litery, za które wdziczne ukony i migi od-

bieraj. Na dwu takich maskaradach by mi si zdarzyo,
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z ca, moj satisfakcj, bom mia sposobno uczynieBia

grzecznoci mojej ssiadce Szpicnaglowej, traktowaem

j i panienk u niej czsto przebywajc lodami, cu-

krami, do karety sadzaem.

Przy tj satisfakcji mam w tych czasach nie mao
strapienia w uoonym ju porzdku ycia mego. Mój

traktyer Warszawski zbankrutowa, dawa je z kuchar-

ska i smaczno i tanio, dla tego te swój traktyer zamyka

inni traktyerowie mocno chc droj i ztd w ambara-

sie jestem z nowemi w tj mierze ukadami.

Wanie list ten piszc, odebraem pismo Kici-

skiego z ulicy Freta, zada mi rónych pyta, na które

radbym jak najprdzej odpisa, chocia nie wiem jak do

tego moment upatrz. Alenie zaniecham jak najprdzj,

tymczasem moe te Niemen i Wisa puszcz i list ów

uczony! bez nara eni go na strat bezpiecznie dojdzie,

bo i z tym nie wiem co wypadnie, czy on do Warszawy

dojdzie? Mielimy tej zimy roztopy prawie zupene, ale

nie byo tak gwatownych. Pisze pan sekretarz z ulicy

Freta o wychodzcym pamitniku Lwowskim, ale pomimo

wszelkich stara publiczno Wileska nic o nim niewie.

Poczta wszystkim ochotnikom do prenumerat zupen
skada si niewiadomoci. Zawadzki pisa do Wilda

do Lwowa, nic od niego nie odebra. Jaki to wreszcie

Pamitnik, który si zacz bez redaktora, a Redaktora

kontrabandowego z zagranicy sprowadza potrzeba? s
to zagadki. Dopiem do tego, e w Wilnie Tygodnik

wychodzi i skoro si zacz nic ju o nim niewiem, na

redaktora wysadziem jednego z synów obywatelskich,

pana Sdzica, a magistra filozofii, i ten gorliwie si tym

zajmuje. Drukarz mu si tym niej kania, e go Re-

dakcja nic nie kosztuje, tak te redaktorem Pamitnika

Magnetycznego jest dworu J. Imp. Mci Kammerjunker

filozofii doktor, syn obywatelski, na ostatek Dziennika

Wileskiego jest Kontrym, ubogi prawda i z wasnej
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pracy w publicznej subie w edukacyinym wydziale

utrzymujcy si, ale gorliwie sw, prac redakcyi po-

wicajcy. Wszystkim tym redaktorom drukarze nie

opacaj, si. Owo jest tajemnica, dla czego pisma peri-

odiczne Warszawkie mocno s od Wileskich drosze,

bo W^arszawskich redakcja mocno kosztuje. Redaktoro-

wie swych szpekuplacyi kieszeniowych pilnuj i ów Pa-

mitnik, który dwa razy tyle ma prenumeratów co Dzien-

nik Wileski, jest prawie dwa razy tak drogi jak Dzien-

nik. To samo pewno si dzieje z Dziennikami w Warsza-

wie wychodzcerai. Wracajc atoli do Lwowa czy tam nie

znale jakiego modego gorliwca, coby si wspaniao-

mylnoci uniesiony redakcy zaj niemia, wszak w
tym wielce honorowa i prawdziwa dla wspóziomków

usuga, tyle do Brunona.

Jeeli Prot z Marcel w ucku dotd przebywaj,

musz czsto balowa i niewysypia si.

Babuni i rodzicom dobrodziejstwu rczki cauj,

najgbsze uszanowanie skadam, wszystkim atencje i

tysiczne ukony zasyam.

J. Lelewel.

LIST XXIV.

Do Ojca.

Wilno, dnia 18 Marca 1816.

Wszake to ju i rodopost mija i toczy si po

koniec rok bytnoci mojej w Wilnie, a co raz wicej

poznaj, w jak piknem pooeniu znajduje si mieszka-

nie moje. Od Boego narodzenia a do popielca chodziy

po miecie klarynet jeden lub dwa, trbacz, i skrzypki

Listy J. Lelewela. Tom 1, Jg
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czsto niepojedyncze, co wieczór, co dzie a do pónocy
z ggdb, pod memi oknami, po wielekro przechadzali

sig. W tych dniach znowu przez oktaw po tym Ka-

zinaierzu chodz róne zakony z processy do katedry

i lud liczny i kocielne chorgwie, obrazy niesione z

rozpalonemi przed niemi wiecami i bratctwo piewa-

jce i cechy id z processy w koty i dzwony bij. —
Muzykusów miejskich alias municypalnych kilkunastu,

co strofa przepiewana, tony wygrywaj, jest to dzie po

dzie z rana i po poudniu i tam i nazad, na dzie

po razy cztery, a ja sucham. Codziennie te ni boto,

ni sota nieprzeszkadza, wojsko z muzyk tam i nazad

przechodzi. W naszj stolicy bota ju niema, mokre co-

kolwiek kamienie ju goe i czyste obsychaj, bo przy-

mrozki mocne nastay, a tymczasem po nich uwijaj

si same gciój ni drkowe lub karet kóka i , to wi-

dok niepospolity ju od dwu tygodni trwajcy. Kiedy

ten list tak poczynam, odbieram od ojca dobrodzieja

z Warszawy peen ycze z powodu obchodzonych imie-

nin, za co winienem zoy moje uszanowanie i ucao-

wa nóki rodziców dobrodziejstwa i babuni za askawy

jj przypisek i bogosawiestwo. Jasiowi te skadam

szczere dziki i zasyam braterskie uciski, przecie wzi
w rk piórko, wtenczas przynajmniej kiedy trzeci krzy-

yk kocz, przecie winszuje e ,si starzej, musz za

to dopilnowa Jana i Pawa.

Powiadaj tu w Wilnie, e Brunek na wieczorkach

u siebie z Pudowskim wie Babylosk stawiaj.

Prot zapewne ju do Warszawy przyby, ostatni o nim

z ucka przez moich korrespondentów wiadomo miaem
z dnia 17 y. s. lutego, w którym dniu odwiedziwszy z

niebytnoci ma matk i swojj córki zabawi si u

professora Zienowicza. Prawdziwie e mnie to mart-

wi niezmiernie i e mi z gowy wyleciao zaraz do

Wilna przybywszy wywiadywa si o Janowskim, wów-
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czas by jeszcze dom Góreckich i z Antonim kilka razy

si widywaem, teraz cay dom wyjecia, któ wie na

jak dugo. Ten pan, który mnie przed miesijjcami kilk

zarcza najsolenniój, e si najniezawodniej o Janowskim

wywie, ju si ze swym przyrzeczeniem cofa. Niewiera

jakim przypadkim niedawno starszy Górecki nad

spodziewanie si w Wilnie by ukaza, ale trzeba

nieszczcia, e te par razy które upatrzywszy sobie

wolniejszy nieco moment do niego zachodziem, em go

niezastawa.

Skadam uszanowanie i atencje wszystkim.

J. Lelewel.

LIST XXV.

Do Ojca.

Wilno, dnia 9 Kwietnia 1816.

Przez jadcego na Warszaw do Lipska Wejsta,

prosto w drukarni Zawadzkiego pisz ten list, w wolnych

prawda dniach, bo witecznych, ale których wiksza

poowa niesychanie szybko ucieka, reszta pokazuje si

niewystarczajca do dokonania zamierzonych robót,

trzeba wic w tym miesicu mocno fadów przysiedzie,

azatym oznajmuj, e nietak prdko do j)isania si

wezm. List Prota przed Ojca wyjazdem z ucka pi-

sany odebraem, na wiadomo strat poniesionych przez

Brunka na poyczkach, wszystkim jego przyjacioom od

boleci serce si kraje. Niech tylko Brunek niezwocz-

nie nadsya jakie wiersze do Tygodnika. — Pakiecik z

listem tu doczonym na ich przeznaczenie odesa. — Prze-

syam cokolwiek exemplarzy mojej recenzyi krótkich

16*
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zbiorów historyi polskiej, prosz je rozdawa osobom

co Dziennika Wileskiego nie czytaj, koma si spodoba,

nie aujc egzemplarzy, ale ksiom Pijarom podobno

nie wypada z atwoci udziela, bo za te recenzje pewno

si bd gniewa. X. Kopczyskiemu, który chocia

Dziennik czytuje, monaby da. Wkrótce te bd mia
okoliczno pisania do X. Bielskiego, to mu przel
egzemplarz nowj edycyi Teodora Wagi. Jeeli si bd
gniewa, to mniejsza o to, alebym ciekawy by czy? ....

Niech mi Kiciski kiedy co napisze, co o mnie o moich

pismach tam gdzie i jak aj.
Czonkowie uniwersytetu mocoo s w tych dniach

skonsternowani nowym urzdzeniem czyli ukazem wzgl-

dem emerytur. Ogólne wskazuje on do emerytur pra-

wido po randze, w jakiej kto do emerytury wchodzi

w pensyi bomakowej, przeto nasi czonkowie, którym

dawne urzdzenia zapewniay po wysudze pensy 1500

rubli srebrnych alias 10,000 zotych, mog by zredu-

kowane nawet do 600 rubli bomanych czyli na 1000

zotych, a przez aden sposób nigdy swj pensyi 1500

nie dopn, ile e stopnie uzyskiwa przychodzi z trudno-

ci, tak i nawet prawem nalece dla niektórych, ju
od szeciu lat zalegaj. Jeeli si to nie przerobi, bdzie

dezercya. Tymczasem minister ju wyda zalecenia, eby
si do tego zastosowa, moe e nawet ju pobierajcym

zwyk emerytur uczyniony bdzie uszczerbek.

Ciepe i wielkie deszcze zjednay nadzwyczajn po-

wód, ju od tygodnia domy w wodzie stoj, groble

upadaj i niema nadziei tak prdkiego opadnienia. Na

przedmieciu Antokcl droga obrócona przez góry, bo

ulica blisko katedry zalana, bota byo wiele, ale nad-

spodziewanie wszelkie, wielki pitek i sobota byy nie-

zmiernie pogodne i nagle ulice wyschy. Mnóstwo ludzi

i pojazdów snuo si koo moich okien, aowaem, e
nie byo czasu na pikny widok wyglda. Dzisiejszy
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dzie witeczny niesychanie mokry i smutny. — Ro-

zumiem, e Svign i Dziennik Wileski z roku prze-

szego doszy szczliwie i odebrane s, by tam i list

z wzorkami maemi, musia i ten doj take.

Jest tu jeden w Wilnie Heraldik, który moe kiedy

Heraldik sw drukowa bdzie, i radby mie jak naj-

wicj piecztek, dla tego prosz nastpujce listy coraz

inn pieczci dobrze wyciskan przypiecztowywa —
lwem, trupi gow, pojedynczo lub razem, pozbieram

te róne pieczcie i uczyni mu prezent.

Babuni i rodzicom dobrodziejstwu skadam me
uszanowanie, rodzestwo jakie tylko jest w Warszawie

ciskam, wszystkim atencye zasyam.

J. Lelewel.

LIST XXVL

Do Prota.

Wilno, dnia 1 Maja 1816.

Listy ostatnie pisane przez Moniuszk i poczt,

jednego dnia zawczorajszego moich rk doszy, ten

pierwj, tamten pónij. Niezmierna i nieodaowana
i prawdziwie nieodaowana strata, e nie moecie X. Mierz-

wiskiego utrzyma. Projekt uderzenia w Dekiertajest

najzdrowszy, oby si móg uda! Pisz do niego zawie-

szony midzy bojani a nadziej. Ile wiem, bierze on

teraz 300 dukatów i ma pomocników. 300 dukatów

ofiarowaa mu przed rokiem pani N. z Galicyi, która

zwykle zimy w Warszawie przepdza, a to do 2 tylko

wnuczków swoich. Odmówi Dekert, bo nagroda do
powabna, moga by baamutnie wypacan, a podobno
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i wnuczkowie byli pieszczochy, wszake jest to czowiek

accompli.

Takiego znale nie jest w mojj mocy, opatrzonego

w nauki i wiadomoci, do uczonych konwersacyi uspo-

sobionego jest dostatkiem; nawet posiadajcych religi

znalazbym niemao ludzi przykadnych, budujcych, za-

dziwiajcych, a wszake alebym yczy wicj

czowieka roztropnego, moralnego, umiejcego uoy
serce, nawet obyczajów surowych, w takim razie z chci
bym odpuci w nim jakie naukowe niewiadomoci, które

atwij metrami zastpi. O takich niesychana trudno.

Znam prawda osób par posiadajcych te rzadkie w tych

stronach przymioty, nadto posiadajcych w wysokim

stopniu róne oddziay nauk, e jednak publicznemi ju

nauczycielskiemi obowizkami zajci, na nich liczy nie

mona. Ani przewiduj, eby mi co podug yczenia

w tych stronach przypado, dla tego yczybym trzyma

si Warszawy.

Id panie Procie do Dekertowj, mów jój wyranie,

moe ona opowie, co on teraz bierze, podug tego mo-

ecie si miarkowa. Mniemam, e Dekert w Warszawie

nie bdzie si tak wysoko swej gay trzyma, odemnie

Dekertowj zó me atencye.

Jeeliby on chybi, czyli nie mona w zgromadze-

niu ksiy Pijarów znowu kogo dobra. Tu w Wilnie

adnego z duchownych do tego obowizku bym niere-

komendowa — nie wiele, ale dosy ju podobno napi-

saem. Po niedugim czasie chciej zniszczy ten list,

eby taki monument opisu mego domicilium (jako-

kolwiek niewyrany, niedobitny) nie zawieruszy si do

mnij potrzebnj ciekawoci.

Rozumiaem, e to tylko jeden doktór w Anglii,

(o którym numer 13 Tygodnika pisze) mia recepty na

pikno, a oto sysz od Moniuszki, e i Jan Majewski

te sekreta posiada, jako ich skutecznie na swej onie
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praktykuje. Powiada Moniuszko, e sysza w domu

o moim tu dobrym iumorze, chwaa panu, e dobra

opinia. Prawda e mi si dzi wysztychowanie jednj

mapy do Tygodnika udao, ale w tyci tygodniach nawa
robót mnie przyciska, które humoru zjedna nie mog.
Deszcz mrzy, sota, przymrozki nie s dogodne. Prze-

powiadaj, e na Zielone witki ma by mróz, prze-

powiadajcy za niektóre dodatki ma by osadzony w kozie.

Dziwy, cuda, prorocy za dni naszych mocno si mno.
Bogusawski dzi na teatrze wystpuje. — Pisz do

Wckiego i spodziewam si, e bdzie Tygodniki wyda-

wa, chybaby niedostatek egzemplar;:y od tego go wstrzy-

ma. On si oeni z pann Gebhard, czyli to ta sama

Anieczka naszych panien? prosz mi oznajmi.

Za przypisek babuni dobrodziejki najgbsze dziki

skadam, rczki i nóki z uszanowaniem cauj. Podo-

bnie i za askaw pami opiekunki, czyli si jj jednak

godzio tak strasznym zaklciem mnie zobowizywa —
prostym sowem dosybym by zwizany w tej wanj
sprawie czyni, cobyrn móg, i lubo nie mam nadziei,

ebym (w przypadku chybienia Dekerta), co szcz-

liwie dobra, ile jednak mog, wyszukiwa bd.
Rodzicom dobrodziejstwu rczki cauj, rodzestwo

ciskam, wszystkim atencye.

J. Lelewel.

LIST XXVIL

Do Rodziców.

Wilno, dnia 17 Maja 1816.

Dugom si udzi piknemi nadziejami wygldajc

odpowiedzi, z pobytu Dekerta z Piesków, udziem si,
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bo róne powiastki o awanturach na jego akademii

przydarzajcych si czyniy mi nadziej, e Dekert znie-

chci sobie pooenie swoje (wszake moe ma nadziej

zatrzymania i uchowania dusz modocianych dla ich

szczcia w przyszym yciu), z tym w^szystkim, eby on

nie baamuci, wasne jego wyrazy powtórz, którem

listownie dnia wczorajszego otrzyma: „z przykroci

wyzna mi przychodzi, i wszedszy w cise zwizki

z domem, w którym zostaj, trudno mi jest go teraz

opuci. Nie doznajc najmniejszych ze strony rodziców

przykroci, spodziewam si, i nieprzyjemnoci, jakich

doznawa mogem, coraz bardzij umniejsza si bd.
Uczniowie starsi zbliaj si do ukoczenia edukacyi,

Wilno przeznaczone jest na pobyt ich akademiczny,

a nastpnie zwiedzenie cudzych krajów ma by jj
ukoczeniem, wtpi przeto, aebym ju móg przyj
choby najpowabniejsze skdkolwiek propozycye. Przy

podzikowaniu wic za zaszczyt, który mi uczyni raczy

JW. Cieciszowska, raczysz owiadczy, i mocno tego

auj, e tak zacnemu domowi usug moich ofiarowa

nie mog — byyby mi one tym przyjemniejsze, i da-

wayby mi powód do bliszego poycia z szanownemi

rodzicami twemi, lecz musz si ju poda losowi mo-

jemu." Trac przeto wszelkie nadzieje, ale nic nie-

szkodzi, eby do niego i z Warszawy szturm zaszed.

Komunikuj mu myli niektóre na t poczt, które

niewiem jaki skutek wezm. Nieszczliwe jest jego y-
czenie odbycia kursów akademickich, które przy zmianie

niektórych wzgldem doktoryzowania si urzdze na

nic mu si nie przydadz, bo i co do nauk z prostego

czytania mógby si równie jak ze suchania posili —
(prawda cokolwiek pracowiciej). Stroiem sobie tu arty,

temu i owemu zwierzyem si, e radbym wynale na

guwernie kogo do Warszawy. Kady bra si za gow
na te przedsiwzicia moje. Rozumiem, e jeeli jeszcze
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ponawiam mój gos, zby w Litwie guwernerów nie szu-

ka, e to nie bdzie uwaane za jak niech z mojej

strony przyoenia w tj mierze stara i potrzebnych

usilnoci, któreby (gdyby mogy by z poytkiem uyte)

miay pociech dogodzenia nawet mioci wasnj. X.

Mierzwiski jeeli ma cokolwiek uczucia powinien kogo

z pomidzy ksiy Pijarów ukaza.

Staa si tu w Wilnie nadzwyczajna dla doktorów

medycyny awantiirka, dla tych mianowicie, którzy nie

wierzyli, e moe egzystowa czowiek w stanie, jak

nazywaj, snu magnetycznego. Bergmanowa zegarmi-

strzowa od poogu z pó roku chorowaa ciko, e ju
o ni^j zdesperowano, na ostatek wpada w extazc, pow-

tarzany wyraz od doktorów na stan najczcij ze zby-

tecznego poruszenia si w naboestwo wnikajcy. Re-

gularnie co dzie o 3 po poudniu paroxizm ten j obej-

mowa i kilka godzin trzyma, piewaa nie swoim gosem,

ale nader muzycznie, niekiedy wasnój roboty wierszyki

najwicj swoje dolegliwoci lub wielko niebios opie-

wajce lub opowiadajce, a e nic koo siebie nie wi-

dziaa, nic [rzez ten czas nie syszaa, poczytano j za

warjatk i opuszczono. Na jej szczcie brat jj ma
doktor medycyny z Berlina powróci. Zebra konsilium,

poczto dowiadczenia, które przez dni kilka trway.

Owo ruch wymierzony do nij przez niego piórkiem,

lakiem, bursztynem, nawet po prostu sam rk, poru-

sza j tak dalece, e te same figury, bo wasnemi
swemi rkami figury W} rabiaa , nawet przez cian
i z oddalenia w czwartym pokoju, na odku z rozwil-

onym cukrem pooon chust, wówczas widziaa osob
która przez ten cukier w zetknieniu z ni bya, syszaa

j, chocia ta osoba tak cicho, e zaledwie wymawiaa,

do nij myli swe zwracaa, i na wszystko odpowiadaa,

cieszc si, e cukier jej niesychanie przyjemn sodycz

w ustach sprawia — dopiero j o stanie saboci ba-
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dano, przepisywaa sobie lekarstwa, a skoro tego do-

peniono, e poczyniono jj rany w nogacli dla zejcia

materyi — przypiewywaa sobie, e Bergmanowa bdzie

zdrowa, e na to i tygodnia nie potrzeba. Osoba biorca

si za rk tej, która najprocij przez cukier z ni,

zetkniona staa i tak dalej i inne cigym szeregiem

si trzymajce, byy od niej widziane i syszane. Pan

Jdrzj niadecki jeden z niedowiarków by na kocu
tego szeregu, sta w przeciwnym kcie, szepta jak móg
najciszj, odbiera od chorj odpowiedzi, tak e najzgo-

dniej z medycyn nawet terminów medycznych chorj

nieznanych w pytania mieszanych nie przemijajc, odpo-

wiadaa, co jj zaszkodzi, co jj przykro sta si moe.
"Wie kiedy powiedziaa, e nierozumie terminu i rzeczy

nie zna, daa aby px)zwolono namyli si, poczym za-

spakajaa ciekawo. Atropa belladonna, powie-

dziaa, e j zabije, i wszyscy medycy przyznali, bo kiedy

zamiast cukru, soli kuchennej próbowali, to niezmiern

przykro sprawio i t. d. Na ostatek nadchodzi czas

po czterech dniach tych dowiadcze, gdzie ju ostate-

cznie przebudzi si miaa dla wyzdrowienia, byo nad

zachodem, owiadcza, e jej stan, w którym si znajduje,

jest miy, e jednak jest saba, bo jj yy mózgowe

niezmiernie krwi nabiegy, tak e lada moment, która

z nich moe pkn, i da, aby j ratowali pijawkami

a to spieszno, aby przed zachodem soca, bo soce za

pó godziny zajdzie. Rzeczywicie do zachodu pó godziny

niedostawao, o jj takim, jaki opowiedziaa, stanie gowy
doktorzy si spodziewali e jest. Zaledwie si pijawki

przyczepiy, zaraz wysza ze swego stanu paroxizmo-

wego, do którego ju wicj nie przychodzi. Jeszcze

jest dla ran saba, ale ci, co j opuszczali, wicej s
pewni o jej wyzdrowieniu dzisiaj, nieU sama! Co si

z ni w jj paroxyzmach dziao, to po wyjciu z nich

nie pamitaa.
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Kiedy byy projekta, e Prot mia w Krakowskie

jecha, jeli si zatrzymuje, nieche si zatrzymuje do

wakacyi, tobym i ja z nim jecha.

Przekonywani tym niedowiarki doktorzy utrzymuj,

e to nie jest stan magnetyczny, o którym magnetyczni

szarlatani baj.

Z powodu nadchodzcego w. Antoniego, eby si

nie opóni, przyczam list do babuni i upraszam kogo

w domu, wzi na siebie penomocnictwo do zoenia

mych ycze opiekunce, która nieprzyjemne w tym licie

wzgldem Dekerta wyczytawszy wiadomoci, mniemam,

e bdzie przekonana, e równie jój uczucia z tego po-

wodu z rzetelnym zmartwieniem podzielam.

Rodzicom dobrodziejstwu moje uszanowanie, rodze-

stwo ciskam.

J. Lelewel.

LIST XXVIII.

Do Brata.

Wilno, dnia 23 Czerwca 1816

Owó i wakacye si zbliaj, nie wiem, czy mi

przyjdzie jaki list po tym licie pisa, ale prosz ten ode-

brawszy, do Wilna do mnie darmo nie pisa, boby list

retro poszed, ale kiedy aska to do Lucka. Matka do-

brodziejka pyta, którdy drog obróc, obiecaem by
w ucku, wypada przeto dotrzyma sowa, tamtdy
przeto jad. W ostatnim licie odebranym wyczytuj
o projekcie zapewne uskutecznionym, drogi Prota w Kra-
kowskie, a wanie jakby natchniony nieco dawnij pi-

saem, e jeliby to by mogo, e moglibymy razem
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w czasie wakacyi rusza. Z tym wszystkim moe lepiój

wypada dla interesu czas w. Jaski, spodziewam si
zatym, e moja myl wspólnj jazdy nie popsua uka-
dów, bo to tylko chciaem si przyczepi i z okolicznoci

korzystajc do I^rakowa dopa.
Ju od tygodnia bybym by pisa, ale wygldaem,

a wygldaem na próno, nowego od Dekerta odpisu.

Po jego licie, którego esency komunikowaem, zaraz

pisaem mu róne myli moje mogce go zachwia w jego

postanowieniu i zobowizaniu si, by moe, i unikajc

rozpisów, woli nie odpisywa, nie zawadzi wszake eby
jego matka (jeli to jj yczeniem) ywo na jego prze-

nosiny nacieraa. Uwiadomienie go o powstawaniu uni-

wersytetu w Warszawie, moeby mogo jaki skutek

jedna.

Dni mamy pikne, gorce lub zimne, ale zawsze

deszczu mao, dni przesilenia s bardzo pogodne, a zatym

drog bd mia such. Z powodu tj pogody i proce-

,sya na Boe Ciao licznie si koo moich okien odbya.

Przy tej okolicznoci naród chopców bi ydów, co byo
dosy zabawnie, bo ydzi sami tych plsów szukali,

i pomimo ostrzegania urzdnika umundurowanego na

uwicon na moment ulic usilnie si cisnli.

Co tam Kiciski porabia, e nic nie pisze, niech

wszake do mnie ju darmo listów nie posya, ale ko-

niecznie wiersze jakie do Tygodnika pod adresem ó-
kowskiego typografa.

Babuni i rodzicom dobrodziejstwu moje uszanowanie

skadam, rodzestwo ciskam.

Joachim Lelewel.



— 253 —

LIST XXIX.

Do Brata.

Wilno, 17 Lipca 1816.

Ju to tydzie jak si wakacje rozpoczy, i tydzie

pierwszy mego zmartwienia, zamiast oczekiwanj pociechy

naprzód z nadzieji e bd mógt oglda, potym z samego

osób ogldania, z któremi ju rok i kwarta rozdzielony

jestem, dotd mog powiedzie, e niewiera, kiedy si

z utrapionego Wilna wyrw. Mój kompan podróy na

Woy starozakonny Mendel Rautenberg by prawda

w ten moment z zaproszeniem ponawianym, e dnia

jutrzejszego ranutko, a nawet i dzi w nocy ruszamy,

wszake straci u mnie wiar, bo z jego przyczyny ba-

amuctwo. Chciaem prawda taniej na Woy zajecha,

szukaem wic towarzysza, on si napatoczy uprzejmy,

sam koo wszystkiego biega, poczt ruszamy, prawda e
to bdzie jak koty z pcherzem. Teraz na licho, kiedy

ju poczta wzita, schodz si furmany Woyskie, któ-

rych wygldaem, eby z wracajcemi jecha. Co bd dotd

le si stao, em pierwj n)e kroki na Woy obróci,

snadnijby byo i dogodniej wprzód by w Warszawie,

le si stao, bo trudniej ekonomicznie jazdy interesa

kierowa, bo i literackie i przyjacielsiiie, wzgldem sto-

sunków z akademi interesa chybiaj. Byy nadzieje,

e bd mia zrczno z ucka wybiedz do Krzemieca,

do Porycka, gdzie w obu miejscach niemaobym na

prdce w literackie uzasobi si zapasy, a w pierwszym

i przyjacióki odwiedzi, prócz tego dziekan mego fakul-

tetu wizytuje szkoy, chciaem si z nim zjecha na

Woyniu przy uckim kieliszku, acniejszaby bya roz-

mowa, ni tu w Wilnie w tumie zapstrzonych rozmai-

toci interesów jego. -Z tego wszystkiego do Krzemieca
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ani ju myle, bo czas uby, bo ztamtd ju wielu si
rozjechao, bo pewno ju tam dziekan wizyt koczy.

Podobnie do Porycka, bo jego bibliotekarz wanie w te

czasy wyjecha do Puaw, i do biblioteki dosta si

niema sposobu, na ostatek nie wielka jest nadzieja, aby

mona jeszcze przejedajcego dziekana w Eucku dopa.

Babuni i rodziców dobrodziejstwa rczki i nóki
cauj, rodzestwo ciskam, wszystkim moje atencye.

J. Lelewel.

LIST XXX.

Do Brata.

uck, dnia 27 Lipca 1816.

Ju wic jestem w podróy wakacyjnj i z podróy

na rce W. Reddiga archidiakona ytomirskiego i Oy-
ckiego, który si raczy niniejszym listem obciy,
z ucka pisz.

Po napisaniu listu z Wilna pod dat 17 t. m. na-

zajutrz z wieczora we czwartek dnia 18 Lipca n. s.

ruszyem poczt z Wilna, i z maem w drodze baamu-
ctwem, przejechaem cae 80 mil z okadem do Lucka,

do szczliwie, bo tylko w Niewieu jedno koo od-

mieniem i stanem tu na miejscu we wtorek 23 n. s.

lipca, niewiem, jak rai tu dugo zabawi przyjdzie i wol
wic projekta ukryte zostawi, sam niemogc przewidzie

jak si dalsza droga odwlecze.

Wygldamy tu pana Adama z pann uszczewsk.
X. biskup zdrów jak zwyczajnie, kiedy si zdrowym na-

zwa moe, bo przy tem zdrowiu, zwyke bóle w boku
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i nasuwajce si róne zmartwienia, którym si ogania

uieumie, spokojno psuj.

Cikie miaem drogi przez Piskie i Polesie, ale

podobno krwawe trzeba bdzie przeby, nim si do Ma-

zowsza i Warszawy dostan, bo przez deszcze codzienne

i ulewne Woyskie gliny do ostatka rozgrzaj.

Listy Ojca dobrodzieja i Prota odebraem. List

Prota odebra mi satisfakcy, eby niespodzianie Retków

po drodze zwizytowa, bo mnie do tego inwituje, cho
wanie miaem w tj mierze te same projekta.

Z niecierpliwoci eby prdzj babuni i rodzicom

dobrodziejstwu do nóek upa przestaj na tych kilku

wyrazach, skadajc im najgbsze uszanowanie, babuni

i rodzicom dobrodziejstwu, rodzestwo ciskam.

J. Lelewel.

LIST XXXL

Do Ojca,

Wilno, 2 Padziernika 1816 r.

Juzem tedy i w Wilnie spóniwszy si nieco nie

z przyczyny (cho po obiedzie) niedzielnego wyjazdu

z Warszawy, ale z przyczyny koni, a mojej haniebnj

nieostronoci, którj srodze si v/stydzc, niemio mi

o drodze pisa, w którj zdarzay si i mieszne wypadki.

W jej czci najedalimy si nawzajem jaki czas

z niejakim, nie pomn nazwizka, Inflantczykiem, blizkim

krewnym tego Millera, który mi paszport wyrabia i pod-

pisywa. Inflantczyk ten 200 ksiek, wierzch na kierej

i tym podobne rzeczy z Warszawy wywióz, jecha

w kompanii z piecztk, która mu kuranty za nakrc-
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niem przygrywaa, a którój mu za kocz w Warszawie

wymieni si§ nieudao.

Obfit spiarni na drog mi dan dokupujc piwa

lub mleka wspólnie ze Stanisawem i furmanem konsu-

mowaem zachowujc sobie a do Wilna 6 bueczek,

ser owczy, który tu niezmiernie smakowicie jest konsu-

mowany, bueczki mi do kawy dugo suy bd i obie

buteleczki wódek niemnij chwalonych. Wyle mi nie-

moe z pamici nieszczliwe zdarzenie przed wyjazdem,

em si z Pudowskim niepoegna, nieche tego teraz

Tomasz dopeni, równie jak Jana z Marysi listownie

odemnie uciska, rodziców dobrodziejstwa i babuni rczki

i nóki cauj skadajc najgbsze uszanowanie moje.

Rodzestwo serdecznie ciskam, spodziewam si i na

myli mi to wczasie wyjazdu stao, i Prot tego dnia

w niedziel do Warszawy zjecha. Taki zbieg rzeczy

emy si niewidzieli. Na rok przyszy wszake trzeba

mi bdzie o wczeniejszym wyjedzie myle. X. Ofti-

cyaowi upraszam me poegnanie zoy, któregom nie-

dopeni rozerwany wyjazdem, chocia dosyem si do

niego zblia odwiedziwszy jako w dzie witeczny

00. Dominikanów koció.

Wszystkim moje atencje.

J. Lelewel.

LIST XXXIL

Do Ojca.

Wilno, 15 dnia Padziernika 1816 r.

Opóniwszy si cokolwiek z przybyciem do Wilna

ledwie teraz do adu przychodz, schludziem sobie có-
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kolwiek mieszkanie, zbieraem ksigi z rónych stron,

zaatwiaem interesa, i na tym czas schodzi.

Abamowicz z koszul wcale kontent i przyj je, na

szczcie e w nich adnj widocznj mieszaniny pótna

niebyo, bo w moich niewiem jakiem spltaniem u jednj

koszuli nocnej znalazy si rkawy z cieszego pótna,

u jednej za dziennj i jednej nocnej dwa konierze

z pótna grubszego.

Za doniesienia róne, które Ojciec dobrodziej askaw
by spisa, pokorne dziki skadam, ale to razem omiela

do nowych prób. Wszake to majc z polecenia Kon-

tryma, któregom w czasie jego bytnoci av Warszawie

prezentowa, a który to czsto powtarza i ukony rai

poleca, wszystkim, i ojcu i babuni i matce, majc z jego

polecenia zanie t prob niedoczam innj, do jj do-

penienia nalegajcj, — proba ta zachodzi z warunkiem

przypadku, jeeliby bez trudnoci przypadkowo zaatwio-

n by moga. Idzie to o czas mierci Chromiskiego,

jeeli, mówi przypadkiem daty uda si wywiedzie,

z mojj strony podaj rad, aby to pytanie zanotowa
na karteczce, karteczk przesa do W. Morozów, a z

tamtd Kazio okae j czy X. Szymanowiczowi, czyli

te innemu z Mis^yonar/y, klóry na teje kartce acno
da odpis.

Za askawy przypisek Babuni i Matki dobrodziejki,

najpokornijsze dziki skadam oraz i nóki caujc.

Czuj dobrze, jakie musz by strapienia w domu
z niepomylnych wypadków rónych i podzielam wszyst-

kich i kadego w szczególnoci frasunki z tego powodu,

ale mam nadziej, e si odwróci z czasem na lepsze,

z innj sfery na te rzeczywiste niedole spogldam,

a wszake niema nic zego, coby na dobre niewyszo.

Moje tylko ogoszenia niekiedy le wychodz i te

teraz przywodz, e list pisz, bo moebym si nieco

jeszcze z nim by wstrzyma, aby nie narazi na wyrzu-

Liuty J . Lelewela. Tom I. 17
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canie zotówek. Wybraem si i niektórych ksiek,
a raczej karteczek w ksikach bdcych, niepobraem,

przez co musz teraz stawa si w domu ioportunera.

Owo zanosz prob do Prota, aeby jak tylko War-
szaw odwiedzi, aeby by askaw wycign z kufra

staroytnych pisarzy ksik pod tytuem Sol i ni

polyhistor, t z kartk w niej bdc, która ile

wiem jest przylepiona, obwin w papier i zoy na

rce Wckich, z obowizaniem ich najusilniejszyra, aby

niezwocznie za najpierwsz sposobnoci, ale pewn
mnie j tu do Wilna przysali, bo na tym moe si

zachaczy druk, za niedugo rozpocz si majcy. Owo
proba do Prota, któr miao czyni, bo si spo-

dziewam, e niewymyli sobie z tego powodu daremnej

do Warszawy drogi, ale jak w niej bdzie, a to bdzie

na czas byle Wccy si niezapomnieli.

Skadam moje uszanowanie i rodzestwo serdecznie

ciskam.

J. Lelewel.

LIST XXXIIL

Do Ojca.

Wilno, dnia 8 Grudnia v. s. 1816.

Prawda e róne zatrudnienia, a raczj z nich wyni-

kajce roztargnienia s powodem mego opuszczenia si

w pisaniu, jednake to moja jest wina.

Co do propozycyi Bandkiego wzgldem katedry his-

toryi w Warszawie zbieraem si i dotd niezdyem
pisa w tj mierze i do niego ; byd jednak moe, e z

mego profesorstwa czy tu w Wilnie, czy w Warszawie

nic nie bdzie. Pochodzi to po czci z mojj winy.
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Przykra jest ta pedagogicka praca. Oywiony w niej jestem

przez ch usugi publicznej, przez to e w nij znajduj

uatwienia w drukowaniu pism moich, co koniecznie

te na publiczno wpywa bdzie, e na ostatek, tak

zaniedban tak przewrotnie uwaan, a tak narodowi

naszemu potrzebn znajomo historyi podcign. Dopóki

trwa w -tym zapa i ochota, dopenia przedsiwzi moich

nie przestan, skorojednak te min, zjawi si lepsze od

moich talentów, i lepsze oka gowy, czego bez wtpienia

niedugo si doczekam, choby z 10,000 pensyi tutejszej

z chci ustpi, bo jeli teraz przykremi, wówczas za-

zabójczemi stawa si dd te obowizki, w których na-

reszcie najmniejszego uprzyjemnienia ycia ani w otwo-

rzeniu jakich familijnych zwizków formowa niepodo-

bna. Trzebaby by w tym stanie albo bogaczem wiel-

kim albo filozofem wzgldem swój poowicy i swych dzieci.

Jestem nie wzgldem siebie, ale innych w to zbyt cile

plta uiechc, jestem dzi w oddaleniu od braci i sióstr,

niewiem, jakby si podobny obowizek w Warszawie

przeeranie praktykowany im podoba. Wreszcie e
istotnie nie ch jakich dochodów, nie tworzenie sobie spo-

sobu ycia, z obowizku swego (któryby najnieznoniejszym

sta si dla mnie, gdyby mi wmówiono, e dla tego do

niego si zaangaowaem) ale jedynie wspomnione wyj
widoki kierujc mymi uczuciami s na zawadzie i wstrzy-

muj mnie od wszelkich kroków, do jakiego starania si

o tytu profesorski, bd to w Wilnie, bd w Warsza-

wie. W Wilnie zdaje si wiksza jest w tym atwo,
gdy niemam wspózawodnika, jednake uniwersytet nie-

doczeka si, ebym jemu lub jakim z jego czonków

propozycye pimienne lub ustne w tej mierze czyni,

zostawiam to niepewnemu losowi. Co do Warszawy

niewidz rodków w upominaniu si osobistym zblienia

mnie do rodziców ? (pretekst w takiem daniu mieszny)

prywatnie niemam do kogo, urzdownie haniebniebym

17*
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wyszed, gdybym nic nieotrzyma. Szydziliby i spra-

wiedliwie ze mnie wspózawodnicy, których tam nie-

mao. Nie wtpi, e tam ju s nadskakujcy, a moe
i tacy, którym ju w pó obiecano. Gdybym ich wyprze-

dzi, jaka niech? ale mniejsza oto nareszcie. Ojciec

dóbr. pisa, e bdzie sam o tyra mówi z Potockim przy

zdarzonej nkazyi, e Ojcu wolno to uczyni e mu to

za ze poczytanem niebdzie. To wszystko wielka

prawda. W drugim jednak licie Ojciec dobrodziej wprzód

chce si mego przyzwolenia dowiedzie? w to ja wdawa
si niechc, wolno Ojcu dobrodziejowi w tj mierze bez

mj wiadomoci kroki czyni, ranie nic do tego, ale ja

niemog ich jakiem przyzwoleniem dyrygowa. Ocze-

kiwa bd wypadków, jeli nic z tego nie wyniknie, to

i basta, jeli bd wzywany, odemnie zdecydowanie

^i zalee bdzie. Nic zego nie wyniknie z tego, jeli

wówczas Wilno jakim sposobem wstrzyma mnie zechce,

podniesie to moj tu md spraw, niczym nieoy-

wian. Bd si way z jednej i drugij strony

wzywania gdzie szczersze i zaszczytnijsze z jednej

zblienie si do mijsca urodzenia, z drugij zwizki od

tak dawna powtórzone, pewno dla Wilna za akademickie

usposobienia wdziczno. O pensjach nic w tym razie

nie bdzie, ale na uwag jeszcze e w Wilnie mam ua-

twienia w druku, którychbym w Warszawie pewno tak

wielkich nieznalaz. Teraz zaczynam dziea drukowa,

jakich w Polskim jzyku niebyo. Posaem niedawnemi

czasy dla próbki, pierwsz tablic chronologiczn i pierw-

sz map sztychowan. Drukuj: 1. Badania staro-

ytnoci we wzgldzie geografii trzy pierwsze ksigi ze

20 tablicami sztychowanemi. 2) Historj powszechn a
do ustania rzeczypospolitej rzymskij z 10 kart geo-

graficznych. Ow tablic, ow map moe Ojciec dobro-

dziej o mnie przemawiajc ukazywa jako pocztki wi-

kszych, nieli dotd przedsiwzitych druków. Grecja
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do wojny Trojasldj jak wyexekwowana. Prot który

si wczyta w Ujad oceni potrafi. Na ostatek,

eby nic wzgldem interesu profesorskiego nieopu-

ci, przypisuj tu myl wzgldem kursów historyi, e te

byy potrzebniejsze i istotniejsze dla Warszawy nieli

filozofia, technologia; potrzebne byy niezbdnie od bardzo

dawnego czasu dla szkoy prawa, potrzebne s wprzód

ni fizyka przy otwieraniu si cakowitego uniwersytetu,

a potrzebne tak, e przynajmnij dwie powinnyby katedry.

Jeeli jedna nahistorj ogóln rodu ludzkiego, inna od-

dzielna do historyi Polskiój. Spiesz z koczeniem bo

poczta na wylocie.

W tym przypominam sobie co niewczas, e to od

pocztku naleao rozpocz od ycze z powodu wit
Boego Narodzenia, Nowego roku, opuszczenie si to

wynagradzajc pod koniec skadam u nóek babuni

i rodziców dobrodziejstwa, w yczeniach które rodze-

stwo osobicie dopenia z oddalenia mego w zwykych

yczeniach wyraz wdzicznoci któr przenikniony jestem.

Spodziewam si niebawem znowu pisa, co wic tu

opuciem to potem dopisz. Rodzesto serdecznie

ciskam równie jak i Majewskich którzy ju musz by
w Warszawie.

J. Lelewel.

LIST XXXIV.

Do Ojca.

Wilno, dnia 9 Stycznia 1817.

Najukochaszy Ojcze

!

Rozumiem, e list do Matki pisany szczliwie do-

szed, e i tablica chronologiczna i pierwsza mapka (jest

ich ju wicej) s na miejscu.
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Do Bandkiego w interesie moim, o którym on Ojcu

zagai, obszernie si rozpisuj na wszystkie strony,

a em si tym pisaniem potnie zmczy, a zatem przy-

muszony jestem odmieni me postanowienie wzgldem
pisania do Bruna.

Graf musi rezydowa w stolicy, zapewne jeszce

na konsulat niewyniesiony. e jednak do osobno nie-

pisz, tu mu si szczególnej polecam pamici.

Obraony jest majestat j. ogoniastego a do tego

sposobem grubego i zakamieniaego uprzedzenia, a do

tego brudnym i nieobyczajnym sposobem. Spodziewam

si, e Warszawa tego na sucho puci niepowinna. Je-

liby Graf jakim sposobem do odpisów wpywa, niech

raczy przyrzuci par sów co o tym j w Tygodniku

byo najiisane, a to w tomie I. strony 350 382 i postara

si o tg reprymand, za co nad Gopem jeziorem Ty-

godników nieczytaj, gdzie wanie ze strony tych, co

j uywaj zdana jest sprawa i zoone powody, dla czego

to czyni. Wreszcie Pan Graf bdzie wiedzia co z tym

czyni. Niewiera, czy w Warszawie do wiedz o pisa-

rzu co w Kruszwicy swe bióro otworzy. Jest to pan

astronom gwiazdomierczy Jan niadecki.

Rektorem uniwersytetu zosta Malewski lubo dotd
potwierdzenia niema.

Tygodnik lubo ju nie pod moj opiek wychodzi

i dalej w tym roku, prosz tam od p. Wckiego odbie-

ra inn poczt. Wzgldem tego i Pamitnika Warszaw-

skiego napisz do niego, jelim niepisa i jeliby o tym

pisa byo potrzeba.

Nareszcie racz przyj Ojcze askawie saby wyraz,

który przytym wdziczno wynurza jako od tego który

z prawdziwem uszanowaniem i najgbszym respektem

dozgonnie zostajc ma honor pisa si

Ojca dobrodzieja szczerze kochajcym synem

J. Lelewel.



— 263 —

LIST XXXV.

Do Matki. •

Wilno, dnia 30 Stycznia 1817,

Odebraem jeden list bardzo wielki, w którym nie-

zmierna bya liczba rk piszcych, tak e pomimo poo-

onych wszdzie podpisów, nie wszystkie pozna mogem,

inny, wieo odebrany list jest znacznie krótszy. W da-

wniejszym matka pikne projekta formuje. Daj Boe
je doczeka.

Tymczasem niech si§ z Retkowem dzieje, co najle-

piój dla niego wypa moe. Gdyby co byo, to nie za-

raz, a choby i na trzy lata by zagarniony Retków,

nicby nie szkodzio poczeka, znalazyby si zatrudnie-

nia, midzy któremi najpryncypalniejsze wynalezienie

ony. W arcie jest poowa prawdy. Prosz jednak na

mnie w aden sposób nie oglda si, tak czyni, jakby

mnie nie byo na wiecie, a co, powróciwszy na niego,

zastan, to pewno dobrze bdzie. Z wakacyami mo-
dziey rónego wieku rozjeda si na woja kosztem

uniwersytetu, nie proponowano mi, ale mi insynuowano,

e jelibym mia ochot, i mnieby to szczcie spotkao.

Ale pono lepij cicho siedzie, nieli si kopota, jak

szara g po niebie, w czem moeby wicj straty czasu

ni zysku rozumowego przyszo, a co gorsza, konie

-

cznieby za tern szo wystrychnienie si na literata, a
do wiecznego odpoczynku, nowe zobowizanie uniwer-

sytetowi, któremu dotd si z dugu ledwie w poowie

wypacio. Byaby prawda karyera wówczas ju staa,

ale, ale . . . i bardzo ale

—

Krótkie zapusty tegoroczne publiczno wileska we-

soo trawi, wikszy wiat uformowa sobie kasyno czyli

skadkowe asamble, na których tace, kozetka, zabawa

w karty, dla niewiast obnoszono orszadg, limonjad, cu-
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kierki, winogrona, wreszcie ktoby chcia lepij w jedze-

niu uy, bufet za pomiern cen. Prócz tj wielkij

zabawy, co roda odbywanej, co niedziela bywa tak na-

zwana maskarada, nie tak etykietalna, nietrzewikowa

zabawa, masek jedna, dwie, tace, przechadzki po sali,

zbiór dosy róny, którym w tym roku i wiat wikszy

niezupenie gardzi. Prócz tego jeszcze teatr, cokolwiek

lepszy jak dawnij, prywatne zabawy.

Co do mnie, wszystkiego tego mnij partycypuj, ni
w roku przeszym, niemay czas fluksy w domu trzy-

many. Pozbywszy si jj, odwiedziem ju i kasyno i ma-

skarad, myl i o teatrze, tylko e moje godziny we

wtorek i czwartek w godziny teatrowe przypadaj,

w które widzem by nie mog, moj rol grajc. Pra-

wd mówic, nie bya to tak straszna fluksya, eby
z domu dla niój nie wychodzi, bya jednak piknym
pretekstem, e oprócz czterech godzin lekcyjnych w ty-

godniu, przez trzy blisko i wicej tygodni przesiedziaem

nad rónemi robótkami, a teraz rozpoczynam ogromne

druki. Ciekawy jestem, co tam praat Pramowski o mo-

jj mapie, tablicy chronologicznj mówi? Skoczona ju
i druga, nieco wiksza, eby si zdarzya jaka okazya,

przesabym j, byle nie tak baamutna, jak Haraczko,

o którym wiadomoci dotd nie mamy, chocia przez

niego 100 dukatów jest panu Lindemu przesanych. Nie-

dawnemi czasy przesaem wycig z Tygodnika — Ty-

godnik ju nie jest mój i poniewa bieda jest z baamu-
tnem przesyaniem jego do Warszawy, jeden egzemplarz

tu na miejscu odbieram, a jak si tam zoy dla dogo-

dzenia domowej ciekawoci, nie omieszkam przesa.

Przesaem take pisemko ckiego, jednego z uczniów

moich, obywatela z gubernii Miskij. Jak sejmiki na-

dejd, z kandydata filozofii zapewne przejdzie na s-
dziego lub marszaka, a tymczasem na kasynach dzielnie

wyskakuje.
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Androny, jak uwaam, w tym licie prawi, które

bez wtpienia znudz, ale nie mam co innego pisa.

Kopi z protokóu komisyi rozdawniczj wzgldem

dóbr Gowarzewa i Ryków tu zaczam. Nie wiem, czy

tych wiadomoci z tego protokóu, oprócz tj notaty wi-

dymowanj, bdzie potrzeba czy kopii urzdownj sub-

misji waciciela dóbr Rykowa, która si w archiwum

znajduje, bo innych, co si tój rzeczy tycze, wiadomoci,

nie ma.

Odczytawszy list Matki Dobrodziejki, dostrzegem

jeszcze ciekawo, co owe 10,000 zotych znacz. Tó-

macz si z tego jasno, e aktualni, ordynaryjni profe-

sorowie w uniwersytecie maj pensy 10,000 zotych. —
Gdybym by tym aktualnym ordynaryjnym, oczywicie e
tylebym pobiera, a po 25 leciech cigego profesoro-

wania, daby Pan Bóg doczeka, dochodziaby ta pensya

jako emerytura a do mierci. Nieche Matka Dobro-

dziejka bdzie askawa szczerze napisa, czy warto tu

w Litwie na to wszystko czeka, i uzyskawszy tak pi-

kne rzeczy, cakiem je do mierci uywa?

Bruno nie ma si o co ali na Tygodnik, e nie

umie szanowa tego, co do niego daj, bo jeszcze nic

do niego nie da. Tygodnik wyj bajeczki z Pami-

tnika Lwowskiego, a jam porozdziela nie móg, bo si

nigdy do tego nie mieszaem, nie wdawaem, co czyni.

Redaktor, który dzi sta si ju redaktorem odstawnym,

to jest pan sdzia prezydentowicz Micha Baliski, który

tak piknie o Anglii w Dzienniku pisze.

Utworzy si tu w tych czasach klub braci kawa-

lerów szubrawców, którzy brukowe wiadomoci wydaj,

ale z numerku 8, dotykajcego herbów szlacheckich, na

liberyi wietniejcych, spotykaj ich pozwy.

Kocz wreszcie zwykemi dzikami za askaw
o mnie pami. Babuni i Matce Dobrodziejce, i Ojcu
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Dobrodziejowi rczki i nóki cauj, rodzestwo serde-

cznie ciskam.

J. Lelewel.

LIST XXXVL

Do Ojca.

AYilno, dnia 18 Lutego v. s. 1817.

Na maym karteluszku pisz, bo majc sposobno
pisania przez zdarzon okoliczno, przez wracajcego

do Warszawy W. Fergusa, odkadajc inne rzeczy do

wolniejszego czasu, tu tylko szczere a krótkie wyrazy

ponawiam uszanowania mego Babuni i Rodzicom Dobro-

dziejstwu, oraz wszystkim atencye i uciski zasyam.

Przesyam te drug ju wydrukowan tablic chro-

nologiczn. Ojciec Dobrodzij bdzie askaw j komu-

nikowa Pramowskiemu, bo wielce ciekawy jestem zda-

nia jego, bo jego zdanie bdzie zdaniem znawcy, nie jest

rai obojtne.

Szkoda, e dotd ukoloryzowanych przesa nie mog,
lepiej by si, wyrauiejby si wydaway.

W tych dniach nareszcie zaczynam wielkie druki,

które ani przewiduj, jak dugo pocign. Pierwszy ar-

kusz ju zoony. Jeszcze Polska dzie z atlasami nie

widziaa i bd.

J. Lelewel.
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LIST XXXVII.

Do Ojca.

Wilno, dnia 3 Kwietnia 1817.

Za mnóstwo ycze, które odebraem, serdeczne

dziki skadam, równie i za donosiny o zapustnych za-

bawaci. Moe by, e siostry niewiele si zabawiy, ale

ja i tyle si nie bawiem. Najwicej zabawy uyem
teatrowej, bo e dosy ciepa zima bya, nie byo exkuzy

zimna; eby wic skpcem nie nazywano, wicej, ni
w roku przeszym teatr odwiedzaem, nasi te aktoro-

wie cokolwiek si poprawili, jest nawet niekiedy pra-

wdziwa satysfakcya, byem 8 lub 10 razy w tym roku,

to jest od wakacyi.

Wic teraz kapitan jest sekretarzem. Jeli kontent

z tego, to mu winszuj, ale có bdzie z Wol, trzeba j
podobno znowu w poczoszki przystroi.

Od niewielkiego czasu jest tu w Wilnie pan Micha

Szymanowski z swym Morycem. Dzi przypadkowo z nim

si widziaem, ale jeszcze go o Warszawie pyta si nie

przyszo, rozmowa z przypadku spadszy na okolice Wo-

ynia. Ale Moryc urós.

Niedawnemi czasy by tu w Wilnie Fergus. Pisa-

em przez niego i drug tablic chronologiczn przesa-

em, która ju do miejsca doj musiaa.

Zapusty dowodz, e z PPem Tarczewskimi dobre

stosunki stoj, nie darmo si wic chwal przed PPmi

Groddechownami, em tam wizyty oddawa, opisuje jako

naoczny widz. — Pokoje w pasy malowane.

Czy pojad do Krakowa, o tem nie wiem, radbym

by kiedy w Krakowie jako literat w Jagielloskiej sto-

licy, dla tego mylaem si przysi do jadcego do

Siedlec, mylaem korzysta z okolicznoci, ale umylnie

drogi przedsibra dotd jeszcze zamyla nie mog.
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Prawda, emy robili z Bandkiem projekta podróy do

Krakowa nastpujcych wakacyi, lecz te projekty do

skutku niepodobna eby przyszy. Przychodziy owszem

myli, eby te nastpujce wakacye przepauzowa i w Wil-

nie nad robotami strawi, a mianowicie nad pilnowaniem

rozpocztych przywikszych druków, które rocznój przy-

najmniej pilnoci wymagaj. Ale dosyem si zmczy
dotychczas, do jeszcze si zmcz przez nastpne trzy

miesice, abym móg by dotrwaym w projekcie nieroz-

tropnym, psujcym mi odwiedziny starego domu. Je-

dnake ruszajc na nastpujce wakacye, radbym je nieco

skróci, zatem o drogach ubocznych nie myl — jeliby

jednak mona si w Krakowskie jak zebra, wtenczasby

si o rzeczy tj inaczej pomylio. Czy jedzie kto z domu

w Krakowskie?

Zapewnie z prowincyaem zdarza si kapitanowi lub

adjutantowi widywa. Upraszam odemnie zoy mu usza-

nowanie moje, oraz wywiedzie si, czyli zawsze dotd
potrzebuje kogo na jzyk i literatur greck. Po pra-

wdzie znalaz si tu jeden, znajcy dobrze swój przed-

miot, Groddeka ucze znajcy i greczyzn i acin i sta-

roytnoci, który w gimnazyach nauczycieluje. Ale po

zimniejszj rozwadze stano mu na myli, e i w War-

szawie moe mie przykroci, e tu po kilku leciech

pooy ju jakie takie zasugi, e w miar zasug s
mu policzone emerytalne wzgldy, o czem wszystkiem

nic mu dobrego w Warszawie zwiastowa nie mogem,
gdzieby on by wicj w prywatnym obowizku, ni pu-

blicznym, bo w obowizku sucym zgromadzeniu ksiy
Pijarów. Z tem wszystkiem, e ma róne przykrostki

tutaj, radby wiedzie, jakicbby ksia Pijarzy po nim

obowizków wymagali i jakieby go wynagrodzenie za to

spotka mogo w gotowiznie, mieszkaniu, stole. Za jego

talentem i zdatnoci byyby zoone niezawodne zape-

wnienia.
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Czy si tam nie zdarza komu sysze w Warszawie

o niejakim Hryniewieckim, PodlasianiDie, czowieku pod-

yym, jeli nie dotd, niegdy majtnym, który z dawna

w Warszawie mia figurowa, jak mu na imi, yjeli

jeszcze, co porabia?

Czy sobie Ojciec Dobrodzij nie przypomina ze sejmu

konstytucyjnego niejakiego Zenowicza, posa z jakiego

powiatu województwa Miskiego. Jest on teraz marsza-

kiem guberskim Miskim, jego synowie na akademii moi

suchacze i dobrze si znam z nimi, przez nich ojciec

ich udzieli mi swego meraoiru o kampanii Sierako-

wskiego Brzeskij i do znajomoci Ojca Dobrodzieja przy-

znaje si. Mioby mi byo wiedzie okoliczno, która t
znajomo zjednaa.

Wyoywszy proby moje, wicej nie mam co pisa.

Miaa tu do Wilna przyby Aszpergerowa, nie dopiero

ju pogoski po Wilnie biegaj, e teatr polski w War-

szawie z widzów wyzuto, co mia zjedna teatr fran-

cuzki — jestli to prawda? czy nie? z listów do mnie

pisanych wyczyta nie mog.
Kontrakty w Misku odbyy si przyjemnie i we-

soo. Fetowano niesychanie Sulistrowskiego gubernatora,

obiady, bale, reprezentacye, maskarady, setne stirprisy,

a do pochlebstwa pomknione. Zjazd by niemay, dwu

panów kawalerów z Wilna przybyych (Reno i Czarno-

wski), najli sobie byli pokoik obok najtych od nieja-

kij pani Oskierkowj. Zabawili si oni raz na miecie

duj i póno w noc wróciwszy, spali a ku poudniowi,

gdy tymczasem ssiadka ich liczn miaa sproszon na

niadanie kompani, byli tam mczyni a niewiast jeszcze

wicj. Nasi panowie kawalerowie przebudzeni, ciekawi

byli, co si tam dzieje, jednego z nich oe stao przy

drzwiach samych, przedzielajcych ich od Oskierkowj,

patrzy on przeto przez dziurk u zamka i nie dobrze

byo wida, a opatrujc drzwi, dostrzeona w górze
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szpara ciekawoci jego zadosy uczynia, z pod kodry

stan na ou, o drzwi si oparszy, zapalczywie pa-

trza, a gdy si o te drzwi mocniej opiera, sabo przy-

mknite otwieraj si, pan kawaler jak dugi pada gow
pod stó, przestrach, miech, poklaski . . . mae ale dosy
mieszne zdarzenie ; z tem wszystkiem bez wtpienia nie-

wiele obchodzce, takiemi wic nie aduj wicj listu.

Zmczony listami do Baudoin de Courtenai,
nie pisz, za co mi zechce wybaczy, bo prawdziwie

i robotami i listowemi interesami zarzucony jestem. Ja-

kom przyrzek, dopeniem, nawet z listem od niego

otrzymanym byem u kanonika Narwojsza, powtarzajc

dania pana Baudoin. Nie przyrzekaem ja wyegze-

kwowania da p. Baudoin, boby to mieszne z mj
strony przyrzeczenia byy, przyrzekem tylko zarewerso-

wany przezemnie porachunek wrczy, czego e dope-

niem na dowód przesyam wzajemne Narwojsza zare-

wersowanie. Pizy zdarzonej okazyi, gdy si Baudoin

bdzie przypomina, upraszam ukaza mu tu zaczone
pismo Narwojsza, ale mu go nie oddawa, chybaby moje

zarewersowauie si zwróci — wtenczas przyjemny mi

bdzie taki wymian, inaczej pismo to Narwojsza schowa
prosz, eby nie zagino. — Babuni i Rodzicom Do-

brodziejstwu uszanowanie moje skadam, rodzestwo ci-

skam, wszystkim moje atencye, tysiczne ukony zasyam.

J. Lelewel.

LIST XXXVIIL

Do Ojca.

Wilno, dnia 27 Kwietnia '1817.

Wanie na czas list Ojca Dobrodzieja otrzymaem,

kiedym siada do pisania. Co za szkoda jednak, e Ojcu
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nie przyszo na myl, z jakiój to okolicznoci móg by
znajomy niegdy Zenowicz, pose na wielkim sejmie,

dzi marszaek guberski Miski, coby mi si przydao,

gdy moe w tych czasaci z nim si widzie przyjdzie.

Jeeli Ojciec Dobrodziej moe sobie przypomnie, co tam

takiego z Zenowiczem posem zachodzio, e on dzi po-

wtarza o znajomoci, byaby bardzo rzecz pikna dla

mnie — wielce jej wygldam.

eby nie zapomnie istotnej rzeczy, z powodu któ-

rj dzi dopiero si wziem, azatem o nij z góry, to

jest z myli i zlecenia niadeckiego, eksrektora, zanosz

prob do Ojca Dobrodzieja, aeby Staszicowi alboli

te wojewodzie ministrowi Potockiemu projekt niade-

ckiego komunikowa, z zaczeniem proby, eby go nie

opuszczono, a to w sposobie, iby Aleksandrowa Poto-

cka, jadca do Rzymu na w. Jan, chciaa wspomnie

i wyjedna u ksicia Stanisawa Poniatowskiego, aby on

oryginalne korespondencye i papiery, cigajce si do

rzeczy publicznych i panowania Stanisawa Augusta, na

uytek publiczny ofiarowa, czy oddajc je bibliotece

uniwersytetu Wileskiego, czyli jakij w Warszawie bd
uniwersyteckij, bd Towarzystwa. Jest to rzecz wedug
rozumienia niadeckiego wana, eby si to stao dla

samj familii Poniatowskich, której zacne postpowanie

przez to wyjanioneby zostao, reszt objania rkopismo

biblioteki poryckiej, która, s nadzieje, e si stanie pu-

bliczn. Z kimbykolwiek zdawao si Ojcu Dobrodziejowi

o owych papierach ksicia Stanisawa Poniatowskiego

mówi, czy ze Staszicem, czy wojewod Potockim, ra-

czy jeszcze Ojciec Dobrodzij uwiadomi, e biblioteka

porycka nie moe by tak droga, jak o niej pogoski

chodz, poniewa wielka cz rkopismów nie jest wa-
snoci Czackiego, bya ona poyczon tylko jemu dla

pisania historyi . p. Stanisawa Augusta, teraz za
po zgonie Czackiego powinna si sta publiczn (albo
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jest Poniatowskich wasnoci, ])Owtóre, e P. Micha

Szymanowski bdcy dotd w Wilnie, a który wieo
widzia si ze Starocin Czack, e od nij sysza, e
chtnie si skoni na sprzeda bibliotoki Poryckij, byle

si tylko kto serjo o to do nij zgosi (ale nie widmo to-

warzystwa, tylko pewna jedna oznaczona osoba) na ostatek

eX kurator trwa w powolnym projekcie nabycia tej

biblioteki Poryckiej, jeliby si to udao i zczenia j6j

z Puawsk (która ma si kiedy sta bibliotek Wile-

skiego uniwersytetu) czemu zapobiedzby wypadao, tak

jak i temu, iby biblioteka Po rycka do Wilna przenie

si miaa, do czego ju zakrój uczyniony, w tj mierze

czasu do stracenia niema.

Uniwersytet Warszawski bardzo sobie mao dotd

tu w Wilnie jedna imi, pojedynczo ju osoby w nim si

znajdujce s taxowane. Linde chwalony. Jeeli Stefa-

sius si zrywa, to bardzoby dobrze byo, gdyby go po-

egnano, niema w nim kogo opaca. Niemcewicz ma tam

w krotce do staroytnoci proponowa Jakubowicza nau-

czyciela gimnayum wisockiego Grodzinskiego; Woelki, nie-

jest do gardzenia, szkoda tylko, e na jego wytrwao
niewiele liczy mona, jak uwaam na czas niemay uni-

wersyteccy profesores razem i w Lyceum daj. Jeli

maj poczciwie na katedrze zasiada, powinniby by
przez ten czas od Lyceum uwolnieni.

Szkoda wielka, e Ojciec Dobrodziej tyle sobie za-

chodu z Baudoin czyni, rzecz ta niewarta kopotu, jeli

si o ni sam Baudoin turbowa przestaje i sam si

nie zgasza.

Stezascy musz si mocno w gówk skroba i jak

widz z nimi teraz uczciwie rzeczy stoj, a Matka dobro-

dziejka zda mi si niema czego aowa na ten raz.

Czas ukontentowania, o którym mi Matka dobrodziejka

wspomina, jeszcze jest bardzo daleki, bo do niego trzy

miesice si liczy, a te jeszcze kostk w gardle stan
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jak Jasiowi suba. Niech bracia zaczynaj gospoda-

rzy, jak przyjdzie Wilno opuci, bd si od nich

gospodarstwa uczy. Zkd to Protowi tak krotofilna

myl czy facecja przysza, eby projektowa przedruko-

wanie tego, co si w Tygodniku najduje. Daremna i

artobliwa ochota trzymania korrekty, bo jakiby drukarz

by, coby druk tego na siebie bra? a drukowa na swój koszt

ksig, której par set exemplarzy ju si rozeszo, a par
set jeszcze ley, byoby w boto pienidze rzuci.

O wos jednak wywizujc si za t facecj com mu
nie nasa maego druku, to jest recenzyi piewów histo-

rycznych Niemcewicza do oddzielnego wydrukowania

z kawakiem przez redakcj Dziennika Wileskiego

opuszczonym, ale ju w Wilnie druk ten nastpi bez

naszego kieszeniowego kopotu. Ciekaw jestem co tam

o mej recenzji tych piewów prawi, musieli ju literaci

j czyta i róne uwagi swoje rozgosi, co na nie sam

Niemcewicz ?

Radbym serdecznie przysuy si Prowincjaowi,

ale w sposobie eby mu i zawodu nieuczyni, na to

jednak nadzieje mae. Trudno jest baamuci kogo,

skania go do porzucenia nauczycielstwa w gimnazyum

dla prywatnych nie zbyt zyskownych obowizków.

Babuni dobrodziejce za askawe przypisanie tysiczne

podziki skadam z gbokiem uszanowaniem, równie

wdziczno zawsze Matce dobrodziejce. Co do projektów

wzgldem W^oli' lub Rektow z oddalenia 70 milowego

trudno myli przesia, lunety na obserwa torium tak da-

leko niewidz i dzwony St. Kazimierskie tak daleko

nie s syszane.

Babuni i rodzicom dobrodziejstwu skadam uszano-

wanie rodzestwo serdecznie ciskam.

J. Lelewel.

Listy J. Lelewela. Tom I, 18
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LIST XXXIX.

D o O j c a.

J
Wiln o, dnia 30 Maja 1817.

Wszake jest wielkie podobiestwo, e przystawi

Prowincjaowi podanego od niego czowieka, jest to

Pawowicz dziwnie dobry czowiek, niepodobiestwo, eby
si komu naprzykrzy a nawet nie Litwin. By kandy-

datem do stanu nauczycielskiego, i uczniem Groddecka,

celujc midzy kolegami, naleycie usposobiony, by od

razu wysany po moich latach kandydactwa na nauczy-

cielstwo jzyka greckiego i staroytnoci do Miska.

Ukaza tam talent swój, który uzyska wdziczno uzniów

i pikne porównywania z niektóremi mniej dobrze w tej

materyi idcemi lekcyami uniwersyteckiemi. Przypad-

kowe okolicznoci, na których tu niezbywa, promowoway
Pawowicza na nauczycielstwo literatury polskiej do

gimnazyum Wileskiego, gdzie nie.-iforno uczniów i róne
drobne przykroci niemiy mu pobyt nv tym wielkim

miecie uczyniy, koczy on lata obowizkowe swoje

z tym wanie rokiem i wolny, radby spokojniejszych

i [rzyjemniejszych miejsc szuka, dla tego porzuca na-

dzieje odlege emerytur zasuonych i chtnie si do

Warszawy do konwiktu przeniesie. Com tu o nim na-

pisa, pochwaami dla niego by nie moe, bo to s
fakta jak byy. yczyby on sobie jednak wiedzie ile

godzin obowizany b Izie w konwikcie i w szkoach da-

wa, wiedzie czy przy mieszkaniu inne wygody bd,
stó, jakie niadanie czy kawa, posuga? Radby by, eby
i gaa do 2000 z. odniesion bya. Chciaby wiedzie,

jaka jest w tej mierze decyzja Prowjncyaa.

Tu po gimnazyach mia on dosy obszerne mieszka-

nie, w którem gbyby chcia by, (jak inni) kopotu,

mógby mie kilku na stancyi studentów, pensyi za bra



rubli srebrnych 400. Wszystko to prosz Prowincjao-

wi kommunikowa i co na to powie i jak da stanow-

cz decyzj, przy pisaniu mnie uwiadowi, eby Pawo-

wicz wczenie móg kroki przywoite poczyni dla prze-

niesienia si do Warszawy.

Rozumiem, eju rkopisra recenzyi Niemcewicza doszed.

Obiecaem wraz pisa o nim, odwleko si jednak, bo za-

trudnienia nie pozwoliy. Wreszcie prócz tamtego, córa pi-

sa, nie wiele jest do dopisania, tyle tylko, e jeli to

zbyt wielkiego kopotu nie uczyni, rad temu bd jeli

z takim stanie si pospiechem, e wydrukowanych exem-

plarzy cokolwiek, jak do przesania okazja jaka, jak
liczb przesia pozwoli, e je otrzymam przed ruszenie-

niem ztd z Wilna na wakacje. Do tego podobno

czas jest za krótki, wic sam po exemplarze przyjad.

Jeeliby jednak ze strony Wckiego alias Bentkwoskiego,

zasza jakim przypadkiem propozycya umieszczenia tj

recenzji w Pamitniku Warszawskim, najchtniejsza na

to zgoda, choby na to jaki miesic i poczeka przyszo,

spodziewem si, eby mnie pozwolili w takim razie odbi

ze 30 lub 50 exemplarzy apait, za co, za papier i odbi-

cie expens wróc. Jeeli ju sobie jednak inaczj post-

pi to i to dobrze. Po wydrukowaniu, gdy przyjdzie na

moj rzecz wydrukowa, cena zwykle stanowi si

w dubelt wyoonych nakadów, choby i nieco wicj,
niespodziewam si przeto, eby wyniosa na exemplarz jak

cay zoty jeden. Dajc w komis do ksigarni za faty-

g spizeday odstpuje si procent lOty, a sprzedajc

razem kwot exemplarzy znaczn odstpuje si cz
trzecia z naznaczonj ceny, wreszcie informacja ostatnia, jak

uczynisz tak bdzie dobrze. Musz tam ju cokolwiek

o recenzji gada? Biskupa Pramowskiego uwagi nad

tablicami s poczynione sprawiedliwe, ale nieuwaa, e
te tablice s drukowane, a nie sztychowane jakowe które

mu si spodobay w rzekach historj wyobraajce. Taki

18*
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sztych u nas byby nieopacony, powtóre, tablice moje

nie s w t\m celu utworzone, w jakim p Strasz
rzeki, na tamt\ch niema wskazanych odmian politycz-

nych, na moich te jedynie si ukazuj, wynotowane dla

uczniów historyi z historj oznajomionych.

Zlecenie Ojca dóbr. wzgldem dóbr Ryków etc. do

skutku jeszcze nieprzyszo raz moim zapominaniem a teraz

malekim Lewandowskiego odwlekaniem, wreszcie Ojciec

dóbr. pisa, e to nic nagego.

Prima aprilis, o którym Ojciec dóbr. pisa, okazuje

niezy w rzeczach królestwa porzdek. Z tym wszyst-

kim w takim razie powinnyby obie pensje dochodzi,

a podobno na prima aprilis przesa i nareszcie

spocz sobie byoby najprz}'jemniejsz i najprzyzwoitsz.

Na wsi siedzenie przez lato w takim razie moeby do-

bre byo, ale jesieni i zim niezdaje mi si, eby to

najlepij byo.

Do szanownego Konkowskiego e nie pisaem, bardzo

to z mej strony nieprzystojnie jest, to prawda, ale z dru-

gij strony, jego interes z ksigarzami podug zgody

P. Zawadzkiego ma pój atwo i w tj mierze zapew-

nia mnie, e si zgosi do Wckiego. Co jeliby nieby-

o, jadc na wakacje przycisn Zawadzkiego, a rozprze-

da aritmetiki niemoe mie miejsca, a chyba od czasu

wakacji. 600 pozostaych exeraplarzy jest rzecz ma
Polinski, który teraz duo jest chory, prywatn po

szkoach rozesan rad rozprzeda tak uatwi, i wszy-

stko atwo pójdzie, kiedy te 600 exemplarzy stanie si

wasnoci ksigarza.

Moje druki cho ówim krokiem, ale id, na po-

kazanie przywioz z sob z dziesitek arkuszy.

Babuni i Rodzicom Dobrodziejstwu najgbsze usza-

nowanie, Rodzestwo serdecznie ciskam wszystkim aten-

cje i ukony.

J. Lelewel.
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LIST XL.

Do Ojca.

Wilno, dnia 27 Maja 1817 r.

W. Lewandowski tak by grzeczny, e skoro tylko

przypomniaem si o wycig od Ojca Dobrodzieja -
dany, zaraz mi go gotowy wyda, ale razem wynalaz

sposobno przesania tych wycigów, poruczajc je na

rce przyjaciela swego Wgo. Jeleskiego, do Warszawy

wanie jadcego, który si tem chtniej tego transportu

podj, e ma swój dom na olibrorzu, w którym przy-

jechawszy, staje.

Od dawna ju wygldam jakiego z Warszawy listu.

Jeeli mi wolny moment zbdzie do których przecie si

zblia, pisa na poczt nie zaniedbam. Niewiem, co si

w ucku dzieje, rozchodziy si tu róne ztamtd po-

goski, które inaczej p. Micha Szymanowski zwiastowa.

Odtd ani sysze, ani czyta si nic ztamtd niedaje.

A mi wstyd, kiedy si p. Micha pyta : a niemiae

czego z Warszawy, czego z ucka; niemiaem, bo

w czasie wielotygodniowej jego bytnoci ich na licho

niemiaem.

cz wyraz gbokiego uszanowania, Babuni i Ro-

dzicom rczki i nóki cauj. Rodzestwo ciskam,

wszystkim atencje skadam.

J. Lelewel.

LIST XLL

Do Ojca.

Wilno, 31 Maja 1817 r.

Pisz do Babuni Dobrodziejki, may bielecik z inte-

ressami doczam, eby wicój listu tego nad dwa nie-
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przeadowa. Wiemy ju, e intencje Niemcewicza wy-

jednay dla Jakubowicza wezwanie, ale e tymczasem

dla skuteczniejszego popierania tej rzeczy starano si u

Groddka o wiadctwo dla Jakubowicza, e Groddek to

uskuteczni, (a odebrawszy z Berlina list od Wolfa,

z ukontentowaniem z tym listem do mnie przyszedszy)

wiadectwo to na moje rce zoy, e stana decyzja,

e najatwiej to wiadectwo przez moje przesanie rk
Niemcewicza dojdzie, azatym przesyam go. — Ojciec

Dobrodziej bdzie askaw, albo posa go Niemcewiczowi,

albo za widzeniem si odda, albo tam prezentowa

jako dowód e powoujc do lyceum czy akademii kom-

missya czy minister nie zawodz si. — Niewiem, czy

na miejsce Stefasiusa czy inne jakie jest, on powo-

any. To jednak pewno, e chocia moe nie do tyle uczo-

ny co Stefasius, to pewnie prac swoj daleko wicj poytku

przyniesie. Jest to mówic terminem niektórycli mniej

mu przychylnych, wó do pracy. — Nie jest to jaki by-

stry geniusz, owszem w zacienieniu niezmiern prac
wszystkiego dopina, ale niestrudzony, wiadomoci swej

udzieli potrafi, jak z piórem wystpi tego niewiem.

Przejedajc lat temu dwa niegdy przez Swisocz da-

em implus do jego pracy koo mythologii, bardzobym

rad swoje trzy grosze do nij wsun nim z druku wyj-

dzie, mam nadziej, e j w Warszawie oglda bd.
Ojciec Dobrodziej radzi, eby si z zarzutami co do

stylu Niemcewiczowi uczynionemi wstrzyma, chtnie

bym tego dopeni, gdyby mona byo, ale ta recenzya

w Warszawie drukujca si ju bya w druku, bya
prawie caa w Dzienniku Wileskim, i to miejsce o stylu

(prócz noty gdzie si broni jego wyraenia) tame wy-

drukowane, wyrzucanie przeto tego byoby prónym i

nic nieznaczcym, ju po spenieniu rzeczy. Wreszcie

odbierajc list, widziaem, e kiedy ten list by pisany,

ju druk by rozpoczty, dwa najmniej tygodni upynoby



— 279 —
nimby mój odpis w Warszawie stan, 'a wówczas

druk trzech arkuszy musia ju by skoczony. Ale,

jak mówi, daremneby byo wyrzucanie w przedruko-

waniu tego, co ju drukowane byo: Jeli jednak Ojcu

Dobrodziejowi si zdaje, a wydrukowana w Warszawie

recenzya w handel jeszcze nie posza, mouaby ostatni

kart inaczej uoy i przedrukowa. — Przedrukowy-

\va si dla tego tylko, e Dziennik Wileski dygressii

o przyczynach upadku Polski umieci nieraczy, cho-

cia cenzura podpisaa i e Dziennik Wileski w nie-

do wielu rkach si znajduje.

Zapewne Prowincya oczekuje rezultatu od Pawo-
wicza, tj jeszcze ostatecznie da niemog. Ju kroki o

uwolnienie si uczyni, ale w ten moment jest z boku

baamucony projektami wojau przy dworze Chrapowic-

kiej, o tym niema co Prowincyaowi wspomina, ile za-

pewne e Pawowicza mu przynios. Do na tern te-

raz, em nic niepisa; niech jednak kalkuluje na Paw-

owicza, który wielce kontent z Prowincyalskich propo-

zycyi.

Wracajc do Niemcewicza, jest to straszna rzecz

to niedbalstwo drukarzy w sprowadzeniu tu do Wilna

piewów historycznych, przedawane s one po rubli 6,

ile wnioskuj i transport i procent odliczywszy taka

sumaby urosn niepowinna. Niewiem kto si roz-

sprzeda ze strony towarzystwa trudni, czy X. Czar-

necki? Niewiem, pod jakim warunkiem ta rozprzeda

idzie, ale si Zawadzki ali, e trzeba gotowizn ex

nunc wypaca, e dla tego po kilka exemplarzy

tylko sprowadza, i ztd niedostatek wynika. Mogoby
towarzystwo miao na sowo Wckiego z wypat po-

czeka, cokolwiek wiksz od razu liczb exemplarzy

udzieli, straty na tym mie niebdzie. Czyby niechcieli

czasem na moje rce jakiej kwoty ale niekilka, bo nie-

warte, exemplarzy przysa. Tylko ex nunc im opaca
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niemog. Ktoby si widzia z X. Czarneckim, moe mu
te myli komunikowa.

Przybycie Bogusawskiego teatr letni interesownym

sprawio, przedni tu zrobi facecy Bogusawski. Za-

czto pisa uwagi nad sztukami i aktorami, gdzie Litwini

zarzucali prowincyalizm w wymawianiu Bogusawskiemu

w wyrazach n, p. umieram, odbieram, zamiast (jak w Li-

twie) umieram, odbieram. Wywiedzia si Bogusawski,

e to pisa prezydent Chodko i uczony literat, i zna-

komity obywatel, z poddmuchu swego aplikanta Chodki.

Na nastpujcej sztuce, w Maestwie Pielgrzyma, po-

znaa publiczno, e Bogusawski tam owego aplikanta

wprowadzi jak naley. Dziwiono si, e takich, jak na

teatrze ukazani byli, prezydentów i aplikantów niema,

sztuk Maestwo Pielgrzyma w receozyi okrzyczano

za niesychanie cudn, a zemsta na Bogusawskiego re-

cenzentów pomkna si dalej, bo w recenzyi sztuki tra-

gedyi Juniusa wygnaca, w którj Bogusawski pryncy-

paln gra rol, o nim nie wspomniano. Ciekawa rzecz,

jak si dalej ta facecya pocignie. Chodko prezydent

zawsze ju na parterze o sztuce i aktorach dyskuruje.

Rodzicom Dobrodziejstwu skadam uszanowanie moje,

rodzestwo ciskam.

Joachim Lelewel.

LIST XLIL

D o O j c a.

Wilno, dnia 18 Czerwca 1817.

Za przysane przez Jeleskiego egzemplarze recen-

zyi wielce dzikuj, wszystko bardzo piknie, tylko dru-

kowanie na piknym papierze to zbytek.
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Pawowicz jest cakiem zdecydowany zacign si

w sub pod znaki Pijarskie, ju wzi odstawk i moe
nad potrzeb wczesno do Warszawy spieszy zamyla,

jadc za tygodni par w okolice Brzecia, gdzie fami-

lijne zaatwiwszy interesa, stawi si. Gotuje jak prze-

mówk w jzyku aciskim na przypadek, gdyby uroczyste

otwieranie szkó byo, eby czyta. Czytaem niedawno

w gazetacli odezw do powicajcych si naukom, mia-

nowicie fizycznym i matematycznym, dla wysania ich

na woja. Syszaem te, e Armiski mia do niade-

ckiego Jana pisa, czy nie ma w tych stronach ludzi

usposobionych bd do tego, bd do nauczycielstwa,

i e niadecki mia odpowiedzie, e nie ma. Jeli tak

jest, jest wielce nie>prawiedliwym, bo w wydziale fizy-

cznym i matematyczn}m s tacy z modzi, coby mogli

w uniwersytecie warszawskim dawa, ale ich niadecki

albo nie zna, nauczycielstwem si nie trudnic, albo

z dziwnych powodów zna nie chce. Jest na przykad

niejaki Hreczyna (nie znam go wcale), który wieo
geometry rysunkow (descriptiv) przeoy na pol-

skie i wydrukowa, którego cay fakultet matematyczny

yczy sobie wezwa do zastpstwa dawania algebry

w czasie wyjazdu profesora za granic, ale niadecki nie

dopuci tego, bo to mody, bo ledwie rok drugi do

uniwersytetu chodzi (sucha za matematyki wyszej

w Krzemiecu), bo trzeba uwaa na zachowanie powagi

kursu, któryby uszczerbek zrzdzi, gdyby przez smar-

kacza by dawany. Ale nie wiem, zkd nie w swoj
rzecz si wdaem.

Kurator Czartoryski wizytuje teraz uniwersytet, prze-

glda zakady, budowy ; odwiedza lekcye i egzamina,

a gdzie niegdzie bytnoci swoj i postrach sieje. Na-

dzieje s wielkich reform, popraw, ale podobno Jarosa-

wskiego Rabina proroctwo da si do tego razu apliko-

wa, e jak byo tak i bdzie. Najcelniejsz kuratora
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czynnoci jest pozna fundusz edukacyjny i uczyni od-

dzia zupeny Krzemieca od Wilna, i Krzemieniec wy-

nie na stopie uniwersytetu.

Licz czas, a jeszcze mao dwa tygodnie czasu i z po-

cztkiem wakacyi jeszcze z tydzie w Wilnie zatrzyma

si przyjdzie, Z dotychczasowej osnowy listu mego wi-

da, e nie mara co pisa. Istotnym zamiarem pisania

tego jest Pawowicz, eby Prowincyaa zapewni, e po-

danego gagatka mie bdzie. Nie spodk:iewam si,

eby z tego nabytku mia by niekontent, ycz, eby
jak najlepsze przy suszy teraniejszej wzrosy owoce. —
Babuni Dobrodziejce i Rodzicom Dobrodziejom moje

uszanowanie skadam, rodzestwo serdecznie ciskam,

wszystkim atencye zasyam.

Do zobaczenia.

J. Lelewel.

LIST XLIII.

Do Ojca.

Wilno, dnia 11 Lipca 1817.

Bez wtpienia, e bardzo le uczyniem, em dotd

o sobie wiadomoci nie da, niepospiesznie wyjedajc

z Wilna, Nie szukam ekskuz, bom sam waciwie wi-

nien, cho acno zgadn, e przy rozerwaniu zdarza si

poczt uchybi, azatem i na czas o sobie nie da wia-

domoci. Wraz z pocztkiem wakacyi i wyjazd nast-

pi nie móg dla bytnoci Czartoryskiego, kuratora, do

którego wszake adnego interesu nie mam. To i owo

dopiero odwlekao, e za kilka dni dopiero ruszam, spo-

dziewajc si, e stan w Warszawie na dzie 1 Sier-
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pnia, jeeli si kolo nie zamie, jeeli ko nie zachoruje,

jeeli nas do kozy gdzie nie powsadzaj. Jad w licznej

nader kompanii. Zaludniamy bryk. Spodziewam si, e
NYesoa bdzie droga, albowiem do Warszawy obrócona.

Ale droga jest podug powszechnego wiadectwa za i le-

dwie 3 lub 5 Sierpnia na miejsce cign bdzie mona.

Pawowicz pewnie wprzód do Warszawy przybdzie

z listem wierzytelnym odemnie, nie dla tego on si spie-

szy, eby zaraz u ksiy Pijarów zamieszka, ale eby

Warszaw obejrza, u ksiy Pijarów stanie wtedy, kiedy

si rok szkolny i j^go praca rozpocznie.

Uszanowanie moje i atencye wszystkim.

J. Lelewel.

LIST XLIV.

Do Ojca.

Tykocin, czwartek, Padziernik 1817.

Bdc we wtorek o wpó do dwunastej przed po-

udniem na Pradze, dzi o godzinie 5 przybywam do

Tykocina, jutro spodziewam si stan w Grodnie, jad
przeto dosy szybko, cho jeden ko dychawiczny, drugi

nosaty. Z zozów przez naduycie koni, memu Szyme-

lowi cztery konie w jego wyprawie z Wilna znosaciay,

trzech ju porzuci, .ten czwarty docignie mole do

W^ilna, wida wic, e i nosatemi mona prdko jedzi,

jednak do przewozu do Buga z Pragi tego dnia doci-

gn si za dnia nie udao, przewozilimy si dopiero

nazajutrz. Prom by bardzo dobry i zupenie ju oschy

po niedawnym przypadku, który mu si w jakie uro-

czyste wito wydarzy, przeadowany ludmi wiksz
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cz zatopi. My sobie bez przypadku pojedaray,

bieda mi tylko z jabkami, poobijay si, azatem nad-

bolay, jest zimno, je icli ochoty nie ma, serdecznie

auj, e z gowy wyszo zostawi je na miejscu.

W worku jabka si nie wo, dopiero wczoraj w nocy

z lubianego pudeka, czyli, po litewsku mówic, z korbki

powyrzucawszy pudelka z farbami, uoyem od zimna

pokurczone owoce. e im zimno, zaczn ici piec i pie-

czone je, ale to podobno a w Wilnie nastpi — nim

przyszo do pieczenia, wiksza ich poowa si zjada.

Unikam izb zwykle ciepych, trzymam si bryki i jedno-

stajnie bez przerwy dokuczajcego wiatru. — Nic nie ma
zego, coby na dobre nie wyszo — em póno z War-

szawy ruszy, azatem o projekcie odwiedzenia Woli za-

pomnie byo potrzeba — gdybym za by Wol odwie-

dzi, moeby nosacizna do wsi si przypltaa.

Nie wiem, jak wyjd z awantury, w któr mnie

wplta furman, nie ma ani zetlu, ani glejtu, ani pasz-

portu, jak si pokazao, gdy wanie do Tykocina do-

cigamy. Duchememy przez Tykocin przelecieli i listu

tego odda na poczt nie byo podobna, eby przypad-

kiem jakim pa>^ztetu z powodu furmana nie rozmaza.

Mijajc komor, stanlimy u rogatek, grzeczny stranik

prosi, ebym z bryki nie zsiada, prosi o paszport,

spojrza na niego, nie przy nim by pisany, bo po ru-

sku, obejrza róne dawne podpisy i zarczy, e nie ma
po co z nim si na komor udawa. Skoro rzecz zasza

o ydowski pas, tu grzeczne yda pytanie: czy trzeba

koniecznie go ukaza? a uycie przytem w czasie dwu-

zotówki, spraw zakoczyo. Dobry stranik poglda
cigle podliwem na mnie okiem, pewny wysuchania

wzrokowych modów, szed do rogatek. Druga dwuzo-

tówka z mojj strony w t chwil zupenie go szczli-

wym uczynia. Wpuszczeni do drugich rogatek, jak

zwyczajnie na mniejszych komórkach zaraz otoczeni stra-
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nikami, kozaczyzna, rewidowani nie dla skontrabando-

wania, ale dla wynalezienia kontrabandy jakiej, za któ-

rby mona lepsz pomazank dosta, szukali czego

znale nie mogli, i ruszylimy do Grodna; przyrzek

furman, e stan w Grodnie na szabas, a wiozcy ydek

baamuci niemao. Zbliaa si sobota, a z ni i wielka

uroczysto dnia sdnego; nadzieja za nika do wcze-

snego, jak tak wielkie wito wymagao do Grodna ci-
gnienia, dnia te tego bez przebywania caodziennego na

modach w szkole nie byo podobna odby, skoczyo

si na tern, e cztery mile od Grodna ydam porzuci.

Stanisaw Obolewicz, muzyk, strzelec, kucharz, wonica,

w sobot raniachiio do Grodna mnie przywióz, miaem

list ten z Grodna ekspedyowa, ale mi si gdzie zawie-

ruszy by, i spezo. Pomieszaa mi jednak na dniu

tym inna uroczysto: byo Narodzenie Najwitszej Ma-

ryi podug ruskiego. lisia Dominikanie naboestwem
zajci, niektórzy do cudownego miejsca do Róanego-

stoku powyjedali i klucze od ciekawoci do ogldania

pozamykali. Zmienili si szkó nauczyciele, dia dobrego

tonu nie byo w nich dostatecznej chci pokazywania

swych bogactw. Tyle trudnoci na ostatek z pomoc
jednego znajomego w Grodnie medyka przeamaem. —
Ju nad wieczorem zaraz w sobot, ju w niedziel rano

widziaem gabinety mechaniki, fizyki, bibliotek, tylko

numizmatów widzie nie mogem, bo klucz od nich by
w Róanymstoku. I^ikne rzeczy i nadto jak dla maj
szkóki, byyby i dla gimnazyum bardzo pikne. Szafy

w bibliotece mog zawstydzi szafy biblioteki akademii

Warszawskiej ; wszystko wcale schludno utrzymyvvane, lubo

jeszcze tego nie dopili, eby sobie drewno pomalowa,

eby szko w szafach podawa, a podogi wywoskowa.

Ogldaem te fabryk sukienn i kocioy. Kiedym

oglda te ciekawoci, dosy si nie le w Grodnie za-

bawiwszy, ju ydek mój z naboestwa przyby i ocze-
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kiwa na mnie. Ruszylimy z Grodna koo 10 godziny

z rana w niedziel, a po baamutnej nieco jedzie koo
9 wieczór we wtorek stajemy w Wilnie jadc traktem

Mereckim, krótszy on jest od innycli, ale na nim co dwie

lub trzy mile karczma, a wszdzie piasek za piaskiem,

piasek, dalej lasek, w nim piasek, za laskiem znowu pia-

sek, piasek w dokacli, piasek na pagórkach, po piasku

na czste i przykre wjeda si wgórza, po piasku grz-

zn i konie zwolna z gór schodz. Taka jest droga, ja-

koby krótsza w liczbie trzech mil, ledwie trzema lub

czterema oasis dobrej ziemi przerwana, nigdzie o ni-

czem podobnem tak piasczystera bez przerwy sysze

mi si nie zdarzyo, jak cliyba o piaskach pustyni Saara.

W tej i)odróy mojej widziaem, bo mi ydzi pokazy-

wali, Lulefy, rajskie jabka, i tak dalj wszystkie ro-

liny, licie, owoce, których do modów swoich w czasie

wit nastpujcych potrzebuj i przepacaj. Rajskie

jabko w Merazu (?) od handlarza tcmi witociami han-

dlujcego przedawane byo po 4, 5 rubli, a lepsze byj

drosze, niezawsze si te te osobliwoci obrodz, tak e
ledwie jaki bogacz zdoa rajskie jabko naby, bywa pa-

cone i po 50 dukatów.

W drodze zimno byo, azatem caa droga na pró-

niactwie schod/.ia. owczy Stanisaw niekiedy swe

dziea strzeleckie rozpowiada, jak raz ustrzeli jedne

nog zajcowi, a zajc uciek, jak inn ra drugiemu

zajcowi tylne skoki pow^ój kolan ustrzeli; zajc na

dwu tylko skokach jak drapnie przez zagony, przez

poty, jak nie wemie sadzi i Stanisaw dogoni go nie

zdoa. Zdarzyo si te w drodze, e w skrzyda ptaka

postrzeli, hciay ze skrzyde pióra, ale ptak do Króle-

stwa za Niemen nmkn. Skoczyy si jednak do
wesoe i do pospiezne drogi tragedy. Z owych dwu

koni, nosaty bieg zachcany, z lekka dychawiczny dzielny

ko rwa, sam prawie cign, jad dobrze, nawet coraz
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lepiój. Na ostatnim popasie jad dobrze, zdarzya si

droga dobra ju blij Wilna i bieg, bieg równo, nosaty

mu nada, a o mil od Wilna pokazuje si by sabj',

chce si ka, Stanisaw z Mordk decyduj, e W-
sacz go napad przy domku jednym nadedrog, dalj

przy karczmie kuracy jego rónemi rodkami przedsi-

bra, bito go po kuprze kokami, a co najslcuteczuiej by
miao sworzniem, kazano go przejeda, mczy, na

lince puszczano. Mordka za utrzymywa, e saby na

zatrzymanie moczu, my cz odciodow wódk, octem

i bezskutecznie, ko cale nie moczy, coraz by sabszy,

cay w potach, coraz straszniej si nadyma. Wicj
trzech godzin, prawie cztery, cigno si to wszystko,

i noga za nog cignlimy do Wilna, od pó mili

wszyscy piechot, a koniska bryki ucign nie mogy.
Stanlimy nakoniec pod samem Wilnem, pod domkiem
za rogatkami, gdzie mieszka ydek, hyclowsk zajmu-

jcy si funkcy, sabego konia wyprzgli, jcza biedak

cay w potach i niesychanie wzdty moczy usiowa
a nie móg, nie wyszo .trzech minut plu wod pocz,
wnet na tylnych nogach prawie ju nie by w stanie si
utrzyma, jcza, ukada si, nogi wyciga i y prze-

sta. Przynajtym konikiem z owym nosatym do mia-

stamy i przed kamienic zajechali. Alici patrz, w mo-

jem mieszkaniu wida wiato, spiesz na gór i znajduj

z dalekich stron niegdy w Krzemiecu koleg i przyja-

ciela, w opakanym stanie. Jest to Szostakowski, sa-

wny swemi miostkami z pann Czack, zgubiony przez

gwatowno i zwyke ludzkie poniewieranie uniwersy-

tetu niadeckiego. Bez miejsca i bez adnego w uni-

wersyteckich pierwszych osobach wzgldu za swoje sie-

dmioletnie nauczycielskie wysugi, osabiony na umyle,

zdrowiu z imaginacy wyegzaltowan, zrujnowany w swo-

jej sytuacyi, a do dobrego bytu przywyky w nadziejach

pozyskania od swego wuja jakowego maj'eczku w Kró-
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lestwie Polskim, przyby tu do Wilna z pretensyami do

uniwersytetu i nic nie uzyska, wybiera si niezadugo

do Warszawy, Cay dzie ju biegaem za jego intere-

sami, juci znajdzie si, czemby móg do Warszawy za-

jecha, ale co bdzie dalej ?

Uszanowanie moje Babuni Dobrodziejce i Rodzicom

Dobrodziejstwu, rodzestwo serdecznie ciskam.

J. Lelewel.

LIST XLV.

Do Ojca.

Wilno, dnia 20 Listopada 1817.

Nie prdko zdobywam si na list drugi, a nie prdko

po nim list trzeci nastpi, bo w te miesice czas nie-

sychanie mam rozerwany, niebawem jednak z tych prac

wybrn, a w czci ju si wydobyo. Dwa ju listy

odebraem, dobrze jest, e wszyscy s zdrowi, ale e
Prota gowa boleje, to bardzo le, powinien si Werne-

rego radzi koniecznie. Pytany byem o loteryii, a na

ni rezolucji nie daem. Iviedym na ni grosza nie zo-

stawi, azatem wypada j opuci, jeeli za przyszo

ju Marceli na myl zaoy za mnie, to dobrze, zna-

kiem byo, e pienidze wówczas miaa, i z chci jj

wydatek ten i)Owróc,

Za wszystkie doniesienia wielce dzikuj. e bi-

bliotekarz nudn bibliografi daje, jest to wszdzie oprócz

uniwersytetu wileskiego.

Bruno piknie, e si do literatury garnie, e dru-

karni zakada, tygodniki przedsibierze, ale z owemi

wielkimi prenumeratorami, eby tylko nie wlaz tak, iby
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to uszczerbek w jego kieszeni sprawio, albo eby oa

oszusta nie wyszed, jedno i drugie acno zdarzy si

moe. Musia blachy w Petersburgu znale i to mu
dao do przedsiwzicia powód.

Upraszam Ojca Dobrodzieja przypomnie biskupowi

Pramowsiiiemu bibliotek poryck. Dnia wczorajszego

miaem u siebie p. Stawiarskiego.

Z dnia wczorajszego przypomniaem sobie, em listy

bez dat popisa. Dzie za dzisiejszy jest 20 listopada.

Kocz ten krótki list, niepewny, czy ju go na

poczt przyjm. — cz wyraz uszanowania Babuni

Dobrodziejce i Rodzicom Dobrodziejstwu, rodzestwo

ciskam.

J. Lelewel.

LIST XLVL

Do Matki.

Wilno, dnia 9 Grudnia 1817.

Najukochasza Matko Dobrodziejko!

Dzie obchodu imienin Matki Dobrodziejki jest

dniem dla wielkiej liczby osób podanym, i w nim ra-

do oywion jest yczeniami, które wszyscy osobicie

wynurzaj. Ma bez wtpienia wszystko rodzestwo moje

to szczcie, — mnie jednemu zostao, z oddalenia gos

szczerego przywizania i wdzicznoci pismem tylko u nó-

ek Matki Dobrodziejki skada. Zanosz t drog zwy-

ke zaprawd yczenia, eby nieba chciay Matki Do-

brodziejki lat najduszych strzedz przy najczerstwiejszem

zdrowiu, dla dobra i pociechy odradzajcych t-i poko-

le, ale te yczenia powtarza serce przeniknione naj-

Listy J. Lelewela. Tom I. 19
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ywszem uczuciem, które raczy Matka Dobrodziejka

przyj od tego . . . etc.

Nadchodzce wita Boego Narodzenia i Nowego

Roku s take sposobn por do skadania ycze wszyst-

kich, które raczy Babunia Dobrodziejka i Rodzice Do-

brodziejstwo dobrotliwie przyj jako rozczulajce od-

dalonego wspomnienia, które w nim budz najsodsze

uczucia przywizania i wdzicznoci.

W dawniejszym licie Matka Dobrodziejka wspo-

mniaa, jakobym mia mówi, e za dwa miesice móg-

bym si z atwoci z Wilna usun. Dobrzeby to byo,

gdyby tak mona. Mówi i powtarzam, e za lat par

bez najmiejszj trudnoci to uczyni bd móg. W tych

czasach zawsze zachodzi musz cikie zawady, które

jednak ugadzi si dadz, na jaki raz, gdyby tego na-

ga wypadaa potrzeba, dla tego mówiem jeszcze, e
gdyby takowy raz by przypad wówczas, kiedym by
w Warszawie czasu wakacyi, musiabym by jednak ko-

niecznie na par miesicy do Wilna dojecha, eby roz-

poczty druk ukoczy, idzie on cigle, a wszake jeszcze

jedno dzieo nie wykoczone, skoczy si jednak pod

koniec stycznia i bdzie Warszaw zadziwia. Gdyby to

nareszcie miao nastpi, ebym mia by do Warszawy

zaproszony, wypadaoby, eby te zaprosiny na trzy lub

cztery miesi-ice przynajmniej przed wakacyami wypady,

nie w czasie wakacyi. Prawo tu wymaga, e chccy si

od obowizków uwolni, powinien dwoma przynajranij

miesicami przed wakacyami z tem si owiadczy, we-

zwany wczeniej, mógbym si miarkowa, czy dochowa

porzdku, czy narazi si na nieprzyzwoito raptownego

zrywania si. Wezwanie mogoby by bez wielkiego o-

skotu, alebym wiedzia, jak si kierowa. Zdaje mi si

z tem wszystkiem, e z tego nic nie bdzie.

Dnia jutrzejszego mamy obchód aobny po Ko-

ciuszce. Uniwersytet nasz w czci nie chce, w czci
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obawia si pokaza si polskim, gdybym by na wyszym
cokolwiek stopniu, rozproszyyby si obawy.

Taki jest los mój przy rónych zatrudnieniach i prze-

szkodach, e listy przerywa musz i wiele rzeczy w nie-

pami potem puszcza, o których co napisa si chciao,

tak i teraz, jutro rano czasu do przypisania dalszego

nie bdzie, a gboka ju noc jest. Chciaem do Bruna

pisa, bo wanie dzisiaj list jego otrzymaem, tymcza-

sem, jeeli rada moja na czas stanie, jeeli posuchan
by moe, piknieby byo, gdyby tylko Tygodnik
Polski by a nie zagraniczny. Nie rozumiem tego, za

co, w Warszawie pisany czy tlómaczony, miaby by to-

warem do oclenia, do kontrabandowania zagranicznym,

nie rozumiem i nie rozumiem; polski jest a zagraniczny?

niemiecki czy moskiewski? Po\Ntóre tymczasem napomy-

kam, e dziwacznych liter . . r'. i tak dalj uycie

zami krotofile tygodnikowe, a trudno jest wymaga po

externach, autorach w Tygodniku, aby dla tych liter karku

nagili. Zagraniczny pfe, do cudzoziemczego pisma pe-

ryodycznego po polsku nic pisa nie mog, strojów pi-

knych Jagielloskich zcudzoziemczy nie chc. Koczy
musz, niedugo bd pisa, a teraz z najgbszem usza-

nowaniem ma honor pisa si

Matki Dobrodziejki

szczerze przywizanym

Joachim Lelewel.

19*
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LIST XLVII.

Do Ojca.

Wilno, dnia 28. Grudnia 1817 r.

Nader wiernie dotrzymuj sowa, e wkrótce pisa

bd, i pisz prdzj, anielim si spodziewa, a to z po-

wodu kocza Szpicnaglowej, która lada chwila na wiat

córk przynie ma, a mnie zlecia jeszcze o kocz pisa.

Upraszam wic tu doczony list niezwocznie do Danieo-

wicza pod nr. 544, ile pamitam, przesa, jeeliby go tam

niebyo, do Wckiego, z prob jaknajusilniejsz, aeby
si stara jaknajprdzj to by moe, Danieowiczowi

przesa. Czasu do stracenia uiema, albowiem Danieo-

wicz wyjeda ma, a moe ju i wyjecha. U nas tu

jeszcze cign si aobne obrzdy. Modlili si najprzód

prawowierni katolicy, za katolika Kociuszk, nazajutrz

zaraz lutrzy i kalwini wspólnie w luter^kim kociele.

Obrzdek odbyli XX. Bernadyni, do ustrojenia katafalka

lutrom nietylko swoich caunów i innych potrzeb udzelili

ale sami katafalek dzie cay stroili. W czasie obrzdu byli

obecni nawet w luterskim kociele, kiedy nieboszczyka kato-

lika i Boga lutrzy i kalwini chwalili, byli obecni biskupo-

wie chrzecijascy, rónego wyznania, biskup katolicki

Puzyna i biskup disunicki. I ydzi te zechcieli pa-

ka Kociuszk, ale za niecne ich w ostatnich czasach

postpki, ich ochota wielce wspó podzielaczów ich uczu-

cia niemiaa, za wzgard uwaana. W par dni po

obchodzie luterskokalwiskim, miasto czyli mieszczanie

w katolickim kociele odprawili za niego nowe exekwije.

Nieskoczyo si jednak na tych ceremoniach wyznawców

Jechowy, tak chrzecian jak ydów, jeszcze ta ziemia

ma take wyznawców Jechowy mahometanów, a ci take

chc patriotyczny aosny obrzdek za Kociuszk czciciela
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Jechowy, katolika odby. W nastpujcy pitek napeni

si meczet wszelkim rodzajem wyznawców Jechov/y,

i paczc bohatera co narodowi zaszczyt zjedna, bd
sucia pieniów do w^spólnego Boga zanoszonych : przy-

kadu podobnego na wiecie niebyo, w Polszce naprzód

si jawi. Massoni poklaskaj i ciesz si wielce. Chwaa
bd Bogu !

Dnia dzisiejszego odbyo si wielkie posiedzenie

towarzystwa dobroczynnoci gdzie biletami zapraszano,

a tacami kwestowano. Przy aobnych obrzdkach po-

dobna si kwesta odbywa, a towarzystwo uskarbia pi-

kny zasób rubelków do szafowania. Szcz im Boe!

Sejmiki powiatowe tu si ju odbyy, teraz odbywa

si guberski w Wilnie. Wrzawy wiele, ajania si na

potg, ale co do marszaka guberskiego wszystkie in-

trygi upady i Romer od pocztku serdecznie si wy-

mawiajcy jednogonie powoywany, da si uprosi

i t dostojno przyj.

e nieswornoci s dobrze, to znak, e ludzie yj,
nie s zmartwiali.

Troskliwo Bandkiego i Wckiego jest mieszna,

o ile na z. czer. gór, szkoda jednake jest wielka, bo

niesychane czasu marnowanie.

Co do przedrukowania tego, co jest w Tygodniku,

niepodobna jest przystpowa, albowiem ókowski ma
jeszcze 200 kilkadziesit exemplarzy Tygodnika, bez

jego wic cikiego narzekania a nareszcie i krzywdy,

na którby utyskiwa, niepodobna tego dopeni. Jak

przyjad na wakacje, moe co i)rzywioz z sob wygo-

towanego z bada w dziejach narodowych. A jeli dru-

karnia Nowolipska jest dosy chtna drukowa, ofia-

rowabym jj dzieje historyi, oraz literatur historyi,

w jednym dzieku zamknite. Mylaem to wasnym
kosztem przedsiwzi, ale ciko w to si wdawa.
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Dzieko bdzie do 20 lub 30 arkuszy, wol te z nim

do cenzury Warszawskiej.

Do Kiciskiego jeszcze nie pisz, odkadam do rych-

ego znowu pisania. W Tygodnika jego interesie po-

poczynione ju s potrzebne kroki, o których si dowie.

Obawiam si tylko, eby ciepa woda strasznemi publiczno-

ci nieupoia nudami i uwiedzeniem. Roliny w gospodar-

stwie uyteczne dziwnie w tego rodzaju Tygodniku

figuruj.

Mój ndzarz Szóstakowski cigle z sob monologi

prowadzcy, na ca zim rozlokowa si u mnie, siedz

w koszuli i poc si, a jemu zimno, kopotu nadspodzie-

wanego huk.

Ojciec Dobrodziej pyta mnie, czy wznawia o bibli-

otekarstwo kwestje? niewiem sam co na to mam. . . .

Moe jednak nieleby byo przepauzowa, dopóki nie-

skocz druku pierwszego dziea, a które z kocem
stycznia gotowe bdzie, cho na prób jaknajspiesznij

bd si stara przesa, wówczas acnij bdzie impo-

nowa. Dobrze to bdzie by w Warszawie, jeli do te-

go przyj moe, ale co pracy a [>racy niesychanie nud-

nj, a to z powodu kursu biliografii.

Co si tam dzieje z pochwaami uszczewskiego,

co z jego manuskriptami. Czy niemonaby jakiego

podstpu uy, eby uzyska kopi znanego fragmentu

uwag o upadku Polski, trzebaby o tem po cichu z pann
Antonin pomówi, jabym ca zbrodni na siebie przyj.

Babuni Dobrodziejce i Rodzicom Dobrodziejstwu

najgbsze uszanowanie skadam, Rodzestwo ciskam.

J. Lelewel.
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LIST XLVIII.

Do Ojca.

Wilno, dnia 22 Stycznia 1818 r. "

Najukochaszy Ojcze i Dobrodzieju

!

Odbiera Ojciec Dobrodziej, w czasie zwyczajem uwi-
conym, od dzieci swoich yczenia, jedne tylko moje na

czas by niemog, bo odlego miejsca niepewny ich

bieg sprawia. W kadj chwili czule znoszone oddalenie,

w szczliwym dniu obchodu imienin Ojca Dobrodzieja,

dolegliwszym si staje. Ju rok trzeci niepodzielam do-

mowej radoci, e Nieba mogy dni Ojca dochowa, nie-

podzielam podnoszcych si na wysoko westchnie,

domagajcych si, eby dni najdrosze, w czerstwym

zdrowiu, nowy szereg lat rozpoczynay. Zijci Bóg yczenia,

bo s szczere, bo z gbi serca podnoszone. cz i ja

gos mój, wielk oddalony przestrzeni, cz w najyw-

szych uczuciach wdzicznoci i przywizania, które piórem

wyrazi spiesz, kiedy ich usta wyda niemog. Te sów
kilka przyjmij Ojcze Dobrodzieju, jako pochodzce od

tego, który przejty gbokim uszanowaniem wynurza swe

myli.

Pisze Ojciec Dobrodziej, e JW. X. Biskup z ucka
donosi o korrespondencyi ze mn. Odnawia si ta nie-

kiedy, to prawda; ale eby miaa by przyjemn o tym

powtpiewam, bo zapytywany, zniewalany jestem o nie-

przyjemnych rzeczach donosi, o jednych tylko semina-

rzystach uckij dyecezji przysanych, dotd dobr kon-

solacj zwiastowa mog.
Prot pisze propozycje przesyania wzgldem udzie-

lania Brunkowi pism periodycznych przy zdarzonj oka-

zyi. To jednak trudno bdzie. Brukowych wiadomoci

nie kupuj, bo szkoda groszy, a ludzie w kalkulacyach
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kieszoDkowych szkalujcy i czerDicy imi narodowe, nie-

radzi udziela eKemplarzy, z ukosa nawet na przypadkowe

czytanie patrz. Pisz szczerze w tj mierze do Brunka

w doczonej tu karteczce, jeli rady usucha zechce,

eby si z brukowemi wiadomociami niewdawa, bo

pomimo tego, e si stowarzyszenie szubrastwa uzacnia

przybywajcemi do osobami, samo jednak pismo jest

tego rodzaju, e kiedy rzeczy swym sowem nawiedzi, zna

to do siebie, i plam na niego rzuca. Bo same prze-

stpstwa ciga. auj oni czsto, ale myl krotofilna

nieuwanemi ich czyni.

Dziennik Wileski wyszed teraz z pod anterpryzy

Zawadzkiego, prenumerowa go niemam serca, azatym

jest wielkie podobiestwo, e go wprzód mie nie bd,
a po skoczonym roku, przypadkowo kupi si da, bo

ma si rozchodzi jego exemplarzy wiele, i 2000 exem-

plarzy jego bi bd. Jeden tylko Tygodaik Wileski

posiadam, bo w tym roku znowu jego dobrodziejem

jestem, uda si pod moj protekcj, ale ju rzeczy

Polskich nieuyszcze. Jego mógbym czstkowie udzie-

la ale jak? przez rok zdarzy si okazyi 3, 4, co bd
móg to bd posya. Chcc jednak Brunkowi dogo-

dzi, proponowaem redakcj Dziennika zajmujcemu

si, aeby mu ofiarowa exemplarz Dziennika za excm-

plarz Tygodnika, który sobie nawzajem przesya bd
mogli, rezolucyi jeszcze niemam.

O kartach aduój rozprawy mojj nieznani. Rad-

bym si Tygodnikowi przysuy, ale tego godnie dope-

ni podobno w mojej mocy niebdzie. Cieszy si t
wesooci, jak on, nie jest w mojej mocy. Niezajmujc

si kursem historyi ani bibliografii, monaby yki miesz-

noci podrani, przy tych jednak obowizkach rzeczy

stoj inaczej.

W Warszawie tego roku krótkie s zapusty, tu u nas

niesychanie dugie, nieuyj ich jednak, mam krotofilów
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dosy w domu, z zimujcego u mnie Szostakowskiego.

Nieszczliwy czowiek fizycznie i moralnie saby, nie-

znony ciar tego padou paczu. Zwyczajne zabawy

teatrowe i maskaradowe, to jest zbieranie si publiczoci

cokolwiek w maskacb, a powszednie dla kozetki i sko-

ków trwa bdzie. Nadto na sposób jak w roku prze-

szym tworzy si kasyno, które si czci assamblami

zabawi.

Sejm Gubernii Wih^skiej toczy si po cicbu.

Wniesiona bya sprawa uwolnienia poddastwa. Nie-

jaki Paszkowski wysadzony by od przemonych arys-

tokratów na oppozycj. Trzy powiaty day zalecenie

delegatom swoim, aby t spraw popieray. Zawisza,

Mirscy, naj-y^iej obstawali, Szubrawcy poklaskiwali i

po calem miecie gawd siali. Ze swojej strony arysto-

kraci pocigali moniejszycli partyzantów swoicli do

sejmiku nienaiccych, eby ubocznie opiera si mogli.

cigno si cokolwiek magnactwa, a oto niespodzianie

w czasie obrad Paszkowskiemu na plecy odrysowan szu-

bienic przypito; miechu i wrzawy dosy. Skoro si

sessja skoczya na zalecenie Xia, Lubeckiego, który

w obo\^izek gubernatora niewszedl, vice gubernator

Plater sal obradow piecztuje, daje zna do policyi,

e si peni kryminay, e si na rozruch zanosi.

Noc ca podwojone runty puste napeniay ulice, a

rapport policmajstra da zna vice gubernatorowi, e
na nieszczcie nocy tej tak gronej, adnego szynku

potajemnie otwartego nieznaleziono, ani baby pijanj nie-

napotkano. Wzniós si krzyk na Platera o zniewaenie

obywatelstwa. Otworzy on sal, ale ju marszaek

Romer w prywatnym domu obrady odbywa. Upornie

si toczy sprawa. Zawisz, Mirskich, gronie przyzywa

Gubernator , Lubecki z zapytaniem, czy nieopuszcz

swej sprawy? nieugita odpowied kazaa oppozycji

ucichn. Spraw arystokrack uajczynniej podniecali
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bogacze, Pusuwsld, abckiego krewny i Umiastowski.

Stango, e naznaczono komitet, który ma uoy przed-

stawienie do Imperatora o wolno chopów, o polepsze-

nie ich losów. Nic niezaszo. Po sowizdrzalska rozpo-

czta i popierana ich rzecz z powodu imienia wolnoci

haasu wielkiego nastroia.

Upraszam kogobd za przypadkowem widzeniem

si z Arnoldem zapyta go, czy nieotrzyma jakiego

z poczty listu z Wilna od professora Uniwersytetu

Wolfganga. Jeeli bdzie mia mu co odpisa, niech

Wckiemu da przez okazj. Odemnie tysiczue ukony.

Listy, które czasami doczam, eby ambarasu niespra-

wiy, najlepiej byoby w ksigarni u Wckiego zostawia,

tak na przykad z przyczonym tu bilecikiem od

Dekerta.

Babuni Dobrodziejce i Mamie Dobrodziejce uszano-

wanie moje okadam, Rodzestv/o ciekam, wszystkim

powiiine atencye, skadam, majc honor z najpowinniej-

szym respektem pisa si Ojca Dobrodzieja

szczerze przywizanym synem.

J. Lelewel.

LIST XLIX.

Do Ojca.

"Wilno, 24 Lutego 1818.

Dnia dzisiejszego ostatni ju arkusz dziea mojego

w korrekcie miaem, o 594 stron oktavo bardzo wiel-

kie z tablicami, wynoszce arkuszy 40, do tego atlas

zoony z map 10 póarkuszowych. Idzie tylko, jak

prdko przesa go bdzie mona. Napieram teraz na
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Zawadzkiego, eby niezwocznie drugie drukowa, eby

przed wakacjami go ukoczy, bo nieprzyrzekam mu

cae wakacje przesiedzie, ani te tu po wakacjach dla

jego dziea zjeda. Z miesic jeden w czasie wakacji

gotówbym dla ukoczenia druku powici, ale nie wicj.

Myl mnie bierze, e jeeliby przyszo z wakacjami prze-

nosi si do Warszawy, e odwiedziwszy uck, posiedzia-

bym z jaki tydzie w Porycku. Ale zawsze mi si zdaje,

e z owych przenosin do Warszawy tak prdkich nic

niebgdzie. Najprdzj si zblieray, kiedy osid w lasach

Retkowskich, ale to gadko sta si prdzj nieraoe a
za lat dwa. Temi czasy moe tu w uniwersytecie wy-

padnie z powodu mnie jaka awantura. Posyszaem z

boku, e knuj niektórzy promocj moj na profesorstwo

extraordynaryjne. Ciekawa rzecz, jak to pójdzie? jeeliby

si to powiodo, pensya byaby podniesiona do 6666

zotych i groszy 20, nadto miabym prawo domaga si

lepszego mieszkania, bo trzy pokoje z czterema oknami

od ulicy, pokoik od dziedzica, kuchenka i izba na dole

na skad, na dostojno professorsk moe by za mao.

Ale za tym idzie powikszenie obowizku do godzin 6.

Dnia onegdajszego ukoczy si z mego kursu examen,

miaem w tym roku 45 ochotników do examinów, mi-
dzy któremi byo 4 ksiy, z tych jeden dominikan

ju lat dosy w szkole Grodziskij, uczy by historyi.

Jeeli przyjd jakie z Warszawy propozycye, wczes-

no ju przewiduj, wiele to trudnoci przeby wypadnie

i wyrzutów nasucha si. Opuszczanie pracy, w któr

si wdroyo, opuszczanie jj, tak spieszne, e niepo-

dobna byo na miejsce swoje nikogo usposobi, opuszcze-

nie miejsca, w którem ju si zasugi pooyy, a chwy-

tanie si niepewnych rzeczy, nowoci, których czy do-

penisz, niewiesz, do których,e niedo sposobny wczenie

ci otaxowano, gdzie rónemi sposobami, czsto dolegliwemi

wziera bd w twoje kroki, bo niechtnie jeste przyjty*
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Nie tusz bowiem, eby kto szczerze tam o mnie

myla, nietylko X. Pramowski moe mie na myli,

czy tam jego czy kogo innego, ale i X. Staszic pewnie

nieszczerze i ozible jest za mn. Niedawno Bandkiemu

mówi, ze wyjednaby bibliotekarstwo, gdybym tylko mu
napisa czy go przyjm. Owo znowu chc mnie wpl-

ta w takie paszteta, w jakich osadzili proponujc na

czonka towarzystwa. Ludzie mniemajcy e wielkiemi

honorami szafuj, które mnie czymsi lepszym mog
zrobi.

Niedawno dopiero na nowo listy, odczytujc sobie,

doczytaem si o ujciu Jaguli i kommunikowalem to Obo-

lewiczowi, dziwi si, e do niego nieprzysza. Ja za
sdz, e p. Sleaska na tym niestracia wiele, a Krysz-

pinka zyskaa niezmiernie, bo si z towarzystwa z Ja-

gni niczego dobrego nauczy niemoga.

Mój wspómieszkaniec Szóstakowski w tych dniach

niespodzianie wyniós si odemnie, wielki kopot usun
si, cicho, jaka nastaa, daje sposobno do acniejszj

pracy, ale kopot ten siedzi jeszcze w Wilnie.

Co si tam p. kapitanowi w gowie marzy ustawicz-

nie, ebym mia co swoim kosztem drukowa. Po tyle

ju razy powtarzam, eauimi sta na to, dzieo z ogrom-

nych 40 arkuszy drukowa, kosztowaoby tu w Wilnie

z okadem dobrym przeszo tysic rubli srebrnych, a te

przy wasnym koszcie ledwieby si w lat wiele wróciy.

Prace moje nie s starego Niemcewicza wypisy i plu-

gactwa, nie s nuty ni wiersze, ni obrazki. Ani prze-

widuj, ebym kiedykolwiek dosy kurau nabra, eby
oy na druk 10 arkuszy. Wygldam z niecierpli-

woci nowj edycyj piewów historycznych. Jeeli w
nich nic niepoprawiono, niestracilimy, bo si przecie

nasza recenzya rozejdzie, która kty wyciera, a burza

niesychana now edycj spotka. Jeeli poprawi, zawsze

do dawnj recenzyi odwoa si przyjdzie. Babuni Dóbr.



— 301 -^

i Rodzicom Dóbr. uszanowanie moje skadam, rodze-

stwo ciskam.

J. Lelewel.

LIST L,

Do Ojca.

Wilno, dnia 8 Marca 1818.

Raz po raz dwa listy odebraem, a drugi z oznaj-

mieniem, daniem rychego odpowiedzenia i jaknaj-

prdszego pisania. Dopeniam lego w czci. Zatrudnienia

cice, które od niejakiego czasu przy katarach i ma-

ych fluksyjnych atakach coraz odwlekane, dotd zkoncen-

troway si, nie dozwoliy mi uczu ani radoci z nadziei

wzrastajcych zblienia si do Rodziców, ani naleytego

rozpoznania, jakie mog by w tj mierze trudnoci

i przeszkody, poniewa jeszczem si z rektorem dotd

widzie nie móg.
Bd tacy, którzy osobisty interes kieszeniowy ma-

jc na celu, policz pooone zasugi
,

przychody tu

w Wilnie a atwo pozyskancm profesorstwem ekstraor-

dynararyjnem z. 6666 gr. 20, które mog si z profe-

sorstwem ordynaryjnem do" 10,000 z. podnie z mie-

szkaniem wygodnera, oczekiwanemi tytuami, a po wielu

leciech zapewnion tak emerytur, sowem sowite utrzy-

manie do mierci, na które mody uniwersytet Warsza-

wski zdoby si nie moe. Policz nadto po trzyletniej

pracy acne i coraz acniejsze dalej penienie obowizku.

I bd zdania, ebym Wilna nie opuszcza. W moich

jednak uczuciach acny w tem dobór, obojtny na przy-

chody, milsza spokojno, w domu najlepiej.
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Ale bd tacy, którzy si czulj do mnie odezw:

e bez sumienia od modzieczych lat rónym oddziaom
historycznych prac powiciwszy si, po trzyletnij pracy

do lepszego udzielania usposobiwszy si, przedmiot tak

potrzebny mianowicie narodowi litewskiemu, kiedy nikt

zastpi nie potrafi, opuszczasz zawód wietnie rozpo-

czty i dotychczasowe powicenie si, nie dopeniwszy
jeszcze dla krótkoci czasu niczego, a wanie wówczas,

kiedy dojrzalsze owoce z zatrudnie swoich zbiera mo-
esz, opuszczasz usug publiczn, do którj ju zdolny

jeste, a chwytasz si przedmiotu innego, mnij poyte-
cznego, do którego w 33 roku ycia nowe wiczenia
i nowe prace podejmowa musisz, którego niemay czas

dobrze dopeni nie bdziesz móg, a który podobnym
sposobem kto innyby dopeni. Zdradzasz wic publiczny

interes i opuszczasz go dla sprawy prywatnj i osobistj.

Uwagi po wikszj czci sprawiedliwe, mog jednak

mie mstwo odpowiedzie: przestacie wymaga mego
powicania si.

I dotd zawsze si chyl na stron Warszawy i Ro-
dziców. Nie zudz mnie nadzieje i widoki wikszych
dostatków lub tytuów i honorów, w których ni w Wil-

nie podany jestem do jakowj tam rangi, ni w Warsza-

wie opywa nie bd. Tyle zachodów Ojca, yczenie

Rodziców zniewalaj trudnoci w Wilnie bdce przea-

mywa. Opuszczenie mego miejsca moe mitry roz-

poczte podnoszenie opuszczonego przedmiotu historyi

i wielu zorzeczenia na mnie cign, bo i powszechne

narzekania, ^nawet niech i sekowania, ale to wszystko

da si przetrwa. Zostaje jednak jedna trudno, któr
z Warszawy nowe wiadomoci rozstrzygn potrafi, to

jest : mae wyjanienie wkadanych na mnie obowizków.

Naszem powszechnem yczeniem jest i mojem najgo-

rtszem zblienia si wzajem i chtnie si chwytam spo-

sobnoci. Trudnoci, wynikn mogce przykroci, nowa
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praca w nie dosy znanym dotd przedmiocie, nie od-

strcza mule. Nie pytani o obowizki jako biblioteka-

rza, bo te ani pomniejszone, ani powikszone by mog,
okolicznoci je stanowi, te, jakie bd, dopeni. Ale

obowizki dawania bibliografii potrzebuj wyjanienia.

Wiele godzin w tygodniu bibliografia dawan by ma,

to nie wyraono. Dotd dajc historyi, dawaem go-

dzin 4 w tygodniu, nie majc innego obowizku adnego,

i koo nich pracy byo peno. Gdyby kiedykolwiek przy-

chody podniosy si nawet do 10,000, obowizek cay
byby godzin 6 w tygodniu, i to byoby przyciko na

mnie, ale bez adnych innych obowizków mógbym to

dopeni. Jeeli podobnie maj by godziny bibliografii

liczone przy bibliotekarskim obowizku, byoby to nad

siy moje, nad siy zawsze, a przez aden sposób dopeni-
bym ich, cheby najniedokadnij, nie móg w pierwszych

latach, w których ukadanie biblioteki, choby przy naj-

lepszej pomocy, tyle czasu pochonie. Raczy wic Oj-

ciec Dobrodziej wywiedzie si w wielu godzinach w ty-

godniu bibliografia dawan by ma. Jeeliby a 4 godziny

by miao, albo moe 6, czyli nie mona przynajmnij

w pierwszym roku do poowy godzin zredukowa, ch-
tniebym dla tego znacznj czci pensyi odstpi, choby
i dwa tysice, na 4000 poprzesta. Te propozycye moe
bd le przyjte, mianowicie, e wida wyranie, i mnie

najniechtniej powoaj. Wszake ten, który przed 12

laty by proponowany, aeby w Wilnie przy uniwersy-

tecie by zatrzymany i wówczas za modego poczytany,

ten, który po upyuieniu lat 12 jeszcze za modego
uchodzi, za kótliwego, cho w cichoci pracujc, nikomu

nieznany, liczc lat 33, czuje wielkie zmiany w swym
stanie zdrowia i siy cig prac (którj jeszcze okaza
nie mia sposobnoci) nadtargane, ten nigdy w yciu
z adn nie odzywajc si pretensy, dzi od ziomków

zawoany, moe ma prawo wymaga wybaczenia za kw-
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stye swoje, kiedy chce w nowe obowizki publiczne wcho-

dzi. Jeeliby jednak Ojcu Dobrodziejowi zdawao si,

e takie zapytanie mogoby ze sensacye sprawi, bgdzie

Ojciec Dobrodzij askaw tentowa wywiedzenia si, nie

odemnie, ale ubocznego jakiego, choby przez nasadzon

osob, ja za objaniony w tein, w odpowiedzi i przyj-

ciu rzucibym warunki siom moim odpowiednie. Cze-

kam jdk najprdszego doniesienia o godzinach.

Dzieo ju od miesica gotoweby by powinno, ale

niepoczciwe zwoki w drukarni trzymaj na drczarni

koniec jego. Pastwo Sleascy niezawodnie wielce bd
narzeka na potworzone projekta rugowania ich. Czy

na dole, czy na górze nasze mieszkanie by ma, o tern

z Wilna nie decyduj. Jeszcze nie wiem, czyli bd po-

trzebowa odosobnionego miejsca, czyli bez ambarasu

w towarzystwie bdzie mona. Jeeliby co z projektów

jakichbd, bezemnie dokonanych, niedogodnego wyni-

kn mogo, to sdz, e acno si zaatwi. Prosz o na-

bycie dwu dzie, jedno Robertson, hist. de Charle V
(quin), tomów 6, oktawo, u Pfaffa. Kosztowao przed

laty z. 24, a choby i cokolwiek wicej kosztowao,

i o kupieniu jego donie mi. Drugie Dgerando
hist. compare des systemes de Philosophie,

tomy 3, oktawo. Egzemplarz by u Kozowskiego za

z. 36. Kozowski, niegdy bibliotekarz przy sdzie ape-

lacyjnym, musi jeszcze zdawa t bibliotek w bibliotece

akademickiej, i tamby go znale mona, a jeli nie tam,

moe Wcki albo lepiej Bauer o jego mieszkania wie-

dzie bdzie. Jeeliby go trudno b}o znale, albo

dziea tego ju nie mia, w takim razie jeeliby w ksi-

garni jakiej byo i niewiele wicej kosztowao, kupi

prosz i donie, jeeli znacznie drosze, da pokój.

Sztychów litograficznych wygldam Za przypiski

tymczasem ogólnie wszystkim najserdeczniej dzikuj.

Babuni Dobrodziejce i Rodzicom Dobrodziejstwu rczki
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cauj. Rodzestwo ciskam. Kto si z Bentkowskim

zobaczy, niech raczy przeprosi go, e nie odpisaem, ale

spodziewam sig, e facsimile odebra. Jeeli si zda-

wa bdzie, i atwo po temu, list ten komubd ko-

munikowa mona. Moe by, e nie czekajc rezolu-

cyi o godzinach bibliograficznych (którj jednak prosz

nie zwóczy), zdobd si na jaki odpis przyjmujcy.

Chc tylko wprzód dobrze z rektorem si rozmówi

i wstrzyma rozpoczte ju podnoszenie mnie na profe-

sora ekstraordynaryjnego.

J. Lelewel.

LIST LL

Do Ojca.

"Wilno, dnia 12 Marca 1818.

Nie pojmuj, co si tam dzieje z temi ofiarami,

które spodziewaem si z radoci przyjmowa. Odbie-

ram wanie razem z listem Ojca Dobrodzieja pod dat
6^0 pisanym list Bandkiego, w którym mi donosi, e je-

stem podbibliotekarzera, e bdzie bibliotekarz czyli dy-

rektor biblioteki. Donoszc to, prosi o sekret, zapewne

dla tego, e nie spodziewa si, aeby wezwanie mnie od

komisyi tak prdko nastao. W tem wezwaniu za pryn-

cypalnym obowizkiem pokazuje si bibliografia, a do-

datkowym tytu bibliotekarza (pod dyrektorem).

Niechtnie widocznie powoany z rezerw i podej-

rzeniami wygldam nowego skompromitowania si, co

ju nieraz mnie w Waszawie w innych razach spotykao.

Tu w obowizku moim spokojny jestem, znam wadz,
która równie wszystkim czonkom uniwersytetu rozka-

Listy J. Lelewela. Tom I. 20
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uje, ale adnej po szczególe mnie (dyrektora nad sob
nie mam), wic spokojny, jedno tylko polityczne przela-

dowanie mogoby mnie dotkn. W nowem miejscu po-

lityczna spokojno, ale przykrostek bez liku by moe,
które bardzo skoni mog do wyrzeczenia si obowi-

zku w miesicy par, bo ja niespokojny i kótliwy czo-

wiek, ucierania si i najadania z nimi serca nie mam.
Kossakowski powiedzia, e sprawiedliwie Kontrym

uczyni, e bibliotekarstwa nie przyj, bo mu podbiblio-

tekarstwo ofiarowano. Z tj okolicznoci wanie mó-

wiem biskupowi pockiemu, e podbibliotekarstwa nie

przyjm (trzeba przyrzeczenie zmieni), dobrze zgaduje

biskup, e tytuy i pensye nie bd przynt do pozo-

stania w Wilnie, niech jednak raczy pomyle, e przy-

kre wezwanie moe by decydujcym odstrtem od prze-

niesienia si do "Warszawy. Przenikam, e te uwagi

moje napeni w domu myli niespokojnociami i mar-

kotnoci. Có jednak mam czyni? jeli nie wytacza

spraw moj przed sd domowy. Pisz w tej materyi

do Bandkiego, prosibym, eby Prot chcia si pofatygo-

wa i widzie z Bandkiem, jeli mu czas dozwala, i wy-

wiedzia si, co to za obowizki s: Bibliografii dawania

wiele godzin, obowizki podbibliotekarskie i obowizki

przeoonego dyrektora biblioteki (co za figura, kto?).

Nie wiem, czy si zdobd na mztwo z rezolucy

przyjmujc przed pozyskaniem tego objanienia. Zatem

jeli mona go mie, prosz o jak najprdsze. Przyj-

dzie podobno na to, e si ochoczo Wilno porzuci, ale

niebawem trzeba bdzie zrzec si nowo przyjtych obo-

wizków, które znikn jak ponne nadzieje. Nadmienia

Ojciec Dobrodziej o traktowaniu. Jeeli ta dyrekcya

biblioteki egzystuje, nieprzyjemnie, propozycye moje do

traktowania s: zrzeczenie si bibliotekarstwa i czci
pensyi, jakby osdzili, przyzwoicie odci, a przyjcie

samej tylko bibliografii, bo yczeniem mojem jest, spo-
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kojna praca z poytkiem dla ziomków i zblienie si do

domu. Urzdzanie za biblioteki podug zalece dyre-

ktora ktobd dopeni. Tak jest, bibliografia bez biblio-

tekarstwa jeli poruczou mnie by moe, bez wahania

si przyjmuj j. Prosz myl t moj komunikowa
Bandkiemu, do którego w licie o nij nie wspomnia-

em. Przyjta ta propozycya moja bdzie dowodem, e
mnie w Warszawie mie chc. Zastpstwo i maleka
pensya, jakby raczyli stosownie wydzieli, ani mnie

obra, ani odstrcza. Ale dyrektor, który ogólny tylko

dozór nad bibliotek mie ma, to jest dolegliwie dla

tego, który moe wymaga zaufania w ziomkach swoich,

który czuje, e jest w stanie uytecznij pracowa, nie

eby marnowa czas na jakie podrcznicze usugi. Ta-

kie jest zdanie Kontryma, Groddecka,

Za pami o loteryi Marcelli dziki skadam, tu-

dzie za doniesienie o zapustach dobrze przepdzonych.

Ja tego roku przepdzaem je zupenie w domu, mimo
tego, e dopiero dzie drugi, jak swój koniec wziy,
nawet na teatrze tylko raz byem, wreszcie ile wiem,

Wilno przecigno noc zabawy dosy dobrze.

Mój Obolewicz porzuca mnie, bo mu si zdarza

miejsce daleko lepsze, ma bra na miesic po 12 rubli.

Wszake poskroba si w gow i gotówby by zrzec si
12 rubli, gdym mu powiedzia, e dobrze to jest, i mu
si zdarzya nowa suba, bo musiabym si z nim roz-

sta, majc nadziej od wakacyi w Wilnie nie by, tylko

w Warszawie; poskroba si dla tego, e najwikszem

yczeniem jego jest w Królestwie Polskiem osi i tam

fortuny szuka, bo tam lud weselszy. — Kocz, bo

czasu nie ma.

Starszym w domu uszanowanie skadam, modszych
serdecznie ciskam.

J. Lelewel.

20*
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LIST LII.

Do Ojca.'

Wilno, dnia 22 Marca 1818.

Wszystkie nasze zamysy targów podobno s próne.

Nie jestem poszukiwany tak zbytecznie, ebym móg je

rozpoczyna, eby dla mnie jakie wyjtki czyni miano.

Uoony ju porzdek poczenia bibliografii z bibliote-

karstwem na propozycye moje rozerwany nie bdzie. Do-

maga si przydatków na mieszkanie, czego nikt nie po-

biera, byoby to obraa wszystkich, którzy na to nie

pobieraj. Nie chc miesza osobistego interesu, bo za-

spokojenie go szczcia, o którem Ojciec Dobrodzij

wspomina, nie przyniesie. Szczcie znale mona w ci-

gj rozrywce, to jest: zatrudnieniu i pracy, którj spo-

eczne ycie wymaga, ale tak, eby moga by ochoczo

dopeniona, bez uciania sobie i przyniosa satysfakcj.

Niech do pracy najczcij osobist bywa wad, ale

nieraz podjcie si nad siy obowizku, t niech sprawi

i odejmie wszelk satysfakcy, bo niedopenienie jakby

naleao obowizku, to za sob koniecznie pocignie. Dla

tego nieradbym, eby mnie godziny obarczay tak, ibym
mia obowizek, aby zby, peni, aby go na oko do-

peni, boby mi to najdolegliwsz przykro sprawio.

A jak w miar dopenianj (nie podjtj) pracy wyna-

grodzenie bywa, tak mniejsze przyjemniejszem si stanie,

ni wielkie sumy. . . . Dla tego snuo mi si tu w Wil-

nie po gowie, e gdyby w przypadku ze stopniem pro-

fesora przyszo mi dawa godzin 6 na tydzie, a te go-

dzin 6 bez adnego obowizku innego byyby dla mnie

przytrudne, e przyjbym tytu, a zrzek si zuacznj

czci przychodów, byle przy moich czterech godzinach

pozosta. Sprawia to zawsze trwajcy brak usposobie,

niedostatek zdolnoci, które usilnoci i prac nadstar-
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czajc niepodobna nad siy si szarpa. Milsza jest prawa

satisfakcja przy miernoci od skarbów atwo zbieranych.

Nieporównywam przychodów, bo spodziewam si, e War-
szawa do jest przekonana, e w tej mierze Wilna nie-

przesadzi, a jeli askaw bdzie ulg mi czyni, i z tego

powodu naznaczone summy umniejsza zechce, chtnie to

przyjm. Chc tylko prac, któr mam podj, porówna
z podejmowan w Wilnie. Cay obowizek czy to wzity

by dotd godzin 4 w tygodniu, przy dalszym podniesie-

niu moim sze w tygodniu w Warszawie ma by dubel-

towy: Bibliotekarstwo i dawanie prelekcji 4 albo sze
godzin, to sdz na mnie za ciko, i z tego powodu y-
czybym sobie targ jaki otworzy, który mniemam e
niema co na pimie z tak daleka otwiera. Upraszam

tylko Ojca Dobrodzieja, aeby raczy owiadczy, e jak-

najchtnij wezwanie kommissyi przyjmuj, e najwikszym

yczeniem moim jest odpowiedzie oczekiwaniu kommissyi,

ale eby w tym nad siy obowizku niebra, w pierw-

szym a moe i drugim roku przy bibliotekarstwie i uka-
daniu biblioteki (w czym mimo pomocników nieczynnym

by niemog) chtniebym dawa bibliografii godzin dwie

w tygodniu, w dalszych latach po godzin cztery. Wi-
cj, szczerze wyznaj e dawabym sobie nieyczy, kom-

missya raczy te yczenia moje przyj, i jak jej zdawa
si bdzie naznaczane pensyje umniejsza, czy zostawia.

Byem wiadkiem ukadania i spisywania dotd nieuo-

onój ostatecznie biblioteki Wileskij, w którj domo-

wnikiem jestem i wiem, e to niejest praca aby zby.

Bandkie Samuel ukada biliotek Krakowsk, prawda e
wielk, moe powiadczy, czy si mona na pomocniki

spuci, wreszcie p. Linde najlepij zna trudnoci, a

dalj niespodziewam si, eby si obowizek bibliote-

karza mia koczy na siedzeniu w bibliotece w czasie

jej otwarcia, gdzie wybornie go podbibliotekarze zastpi.

Peen nadziei, e kommissja raczy wymiarkowa za
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wstawieniem si Ojca Dobrodzieja pensy stosownie do

propozycji czynionych, nie osobiste zyski na oku maj-
cych, ale uatwienie, naley tego dopenienia obowizku,

skadam na rk Ojca Dobrodzieja blankiet, w który po

ukoczeniu ukadów jakokolwiek one wypadn, dogo-

dnych dla mnie, raczy Ojcic dobrodziej uoy przyjcie

wezwania, dotykajc myl nastpujc: e opuszczam

zastpstwo Katedry historyi w uniwersytecie Wileskim

od lat trzech dopenienie, w którym byy pewne widoki

staego umieszczenia si, e mam nadziej i kommissya

w przypadku gdybym w miejscu, do którego wezwany

jestem dosy jj oczekiwaniu nie odpowiedzia, e mnie

zechce w miar zdolnoci i usposobie uy, — a Prot

zechce to przyjcie nad blankiet wpisa.

Co do czasu, kiedy si stawi mog, ten prdzj
by niemoe a najprdzj w poowie lipca. Redaktor

Malewski midzy rónemi owiadczeniami i wstrzymywa-

niami, aebym si z odpowiedzi nie kwapi, ebym si

z ni jeszcze ze cztery tygodnie wstrzyma, na zapyta-

nie moje, czy atwo bdzie si uwolni, odpowiedzia, e
trudnoci by niemoe, e dosy czasu podug przepi-

sów, dopiero za miesic uwolnienia da. Rocznego

obowizku dla przystojnoci zrywa niepodobna, niewy-

pada, dla tego kurs wykoczy musz. By jednake

moe, i trzeba bdzie komissyi prosi o cierpliwo

dusz jeszcze, nim do Warszawy przybd a to z jaki

miesic, do poowy a moe i pod koniec sierpnia. Przy-

czyna tj zwoki jest tak wana, e przyjtby by
powinna, to jest dopilnowania druku dugiego dziea

historyi staroytnj, któr jeli w tych dniach rozpoczn

drukowa, bd musia w Wilnie do jej koca dosiedzie.

Odwleka za druku tak, aby j drukowa a w War-

szawie, niepodobna bez naraenia si na powszechne Litwy

narzekanie, na nie ju oczekujcj dziea niechybnie z

pocztkiem nadchodzcego roku szkolnego z wrzeniem.
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W tych dniach odchodzi transport ksiek do War-

szawy, przez który przesyam cokolwiek exemplarzy

dziea mojego dzi wanie od introligatora oddanego,

idzie z pó roku 1817, Dziennik tegoroczny Tygodnik.

Wybicie map tak byo odwleczone, e skoro ukoczone

zaraz poszy do introligatora do pak, tak i niemiaem

czasu wicej jak na prdce jeden exemplarz wykoloro-

wa. Robota ta jest atwa, bo tylko mazanie na bibule

atwe, niezwaajc e dopóki mokro nierówno si wy-

daje, ale niesychanie mudne i dugo przez dzie przy

cigm mazaniu zaledwie trzy exemplarze ubarwi

mona. Podobno zatym wypada niepomalowane exem-

plarze rozdawa ile monoci nierozrzutnie, poniewa mój

pobyt w Wilnie a zwizki z Warszaw rozdawnictwo

niesychanie pomnoyy.
Z mojej strony prosz przy zdarzonj okazyi prze-

sa exemplarz 1 Lindemu, 1 Surowieckiemu, 1 Pra-
mowskiemu, 1 Staszicowi (jeli temu ostatniemu po-

trzeba? bo za przybyciem do Warszawy do biblioteki

Towarzystwa sam zo. Tym Ojciec Dobrodziej owiad-

czy przy zobaczeniu si z niemi na sessyi, e im ofia-

ruj now prac moj i potym posa im. 1 Bentkow-

skiemu 1 Jakubowiczowi (który moe przez si albo

przez Pawowicza upomni si o niego jak list mój od-

bierze.) 2 Bandkiemu, 1 hrabi redaktorowi, 1 Potoc-

kiemu ministrowi, (wszake dla niego wybraby trzeba

atlasu na pocztowym papierze) in summa exemplarzy

10. Wypadnie zapewne braterskiemu teciowi F. S.

udzieli, najchtniejsza zgoda na to. Chciabym wspom-

nione drugie mao mniejsze dzieo przed wyjazdem

z Wilaa ukoczy, bo jest do druku wielce trudne, a

w Warszawie druk jego prócz ogromnej odwoki trud-

nociby niesychanie podniós.

Narzeczony bibliotekarz Uniwersytetu Warszaw-

skiego pyta si i przypomina bibliotek Poryck. Dzieo
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Degendo niechaj na moje do Warszawy przybycie czeka.

Jeeli si kto spotka z Dekertem, niech owiadczy mu,

e interes Dziewiatkowicza w rozpacz mnie wprowadza,

z powodu niegodziwoci kancellaryi uniwersytetu.

Ojciec Dobrodziój wybaczy za nieporzdnie pisany

list, bo Konsilia Konstancjeskie i Basilejskie, bo przy-

gotowania do nowego druku oburzaj myl moj. Da-

ruje te Ojciec Dobrodziej i Bandkie listom ostatnim

moim, ale któremi istotnie ciniony byem, a do któ-

rych podniecenia chccych mnie tu zatrzyma, i czua

wewntrzna nieudolno istotn przyczyn si staa.

Co do stancyi, juzem wyrzek, e co rada familijna

zadecyduje, na to z mej strony przystaj. Nieradbym

partycypowa do zerwania Wiska, któryby podupad

z wyniesieniem si p. Sleaskiój?

Starszym uszanowanie, modszym uciski.

J. Lelewel.

LIST LIIL

Do Ojca.

Wilno, dnia 29 Marca 1818 r.

Po odebraniu listu Prota i Bandkiego niewiele mam
co przyda, do tego com pisa, bo w wikszj czci na

jedno wychodziemy, s tylko uwagi do przydania.

1. Proponowana droga moja z Wilna do Warszawy

na tygodni par jest prón. Ukady listowne z powodu

rozlegoci 70 milowj trudne, mianowicie z tego powodu

e tak nagle na rezolucj, a zatym podobno najkrótszy

sposób jest rozmówienia si Ojca Dobrodzieja i wpisa-

nie, nad mój podpis przypis przyjcia.
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2. Godziny Bandkie redukuje jeszcze bardzij.

Spodziewam si przeto, e Ojciec Dobrodzij niezanie-

cha zaczyna od propozycyi, eby, jak Bandkie myli

w pierwszym roku Bibliografii wcale niedawa, a w na-

stpnych godzin 2 a najwicj 3. Jeeli jednak ju ina-

czej wypado, to pewnie i tak dobrze bdzie.

3. Wywiedzenie si stosunków, w jakich mam by
z wadzami innemi, a mianowicie owym dyrektorem.

To, jakie ma by, przez adne propozycje moje odmieni

si niemoe, a dowiedzenie si nieprzyjemnego drobiazgu

jakiego moe si sta w tj chwili przykrzejszym od-

strczajcym od przyjcia miejsca, mimo wszelkij usil-

noci i yczenia opuszczenia Litwy, kiedy wpltawszy

si w rzecz, te drobiazgi lacnij si znios.

4. O miejsce stae ? na to wiemy, e powaga uniwer-

sytetu Warszawskiego niezezwala eby staym miejscem

zastpc Wileskiego obdarza, powtarzam za zawsze,

e bez zwtpienia nie jestem tak bardzo tam podanym
ebym móg jakie targi wzgldem siebie otwiera.

5. Nieleby pp. tamtym uwag uczyni, e niewiele

uniwersytet Warszawski powagi swj dochowuje, kiedy

zastpcy Wileskiemu biorcemu 4000 z. ofiaruje 6000,

bo te 6000 wyrównywa owym 4000, przez to, e za su-

perat 2000 z wielkby trudnoci przyszo, a moeby
i mona byo takiego mieszkania za te 2000 w Warsza-

wie naj, jakie mam w dodatku do 4000 w Wilnie,

cztery pokoje, z których 3 od najparadniejszj ulicy,

kuchenka i na dole izba obszerna. Niele uwag t
uczyni, jeliby z powodu yczenia mego umniejszenia

godzin dawania bibliografii chcieli pensy odcina, ale

niech odcinaj jak chc, byle godzin jak najraniój byo.

Za jedne godzin lekcji gotów jestem w cichoci trzy

dni pracowa.

Propozycyi Bandkiego o staranie si aktualnego

profesorstwa w Wilnie s próne, przez si zabiegów
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adnych nieniam serca czyni, eby je czyni tyle jest

zakaów! tak rozwleke zatrudnienie i cigana od mie-

sica do miesica decyzya, redaktor w tj materyi teraz

bez zniesienia si z odleglejszemi wadzami tak przez si

nieprzedsibiorcy, e w tym wszystkim acnijby si

uniy, a moe i skompromitowa przyszo, ni czego

dopi.
Niezawodn jest, e rzeczy z tego powodu bez me-

go dania s w robocie; patrz co z tego wyniknie.

Z tym wszystkim moe podana proba moja przetnie

wszystko. Wygldam z Warszawy doniesienia, e na

moim podpisie przyjcie, ju kommissji oddane. Wów-
czas natychmiast a najpónij koo Wielkij nocy pro-

sz o uwolnienie si cakowite. Expatriowa si dla

Litwy nigdy yczeniem moim by niemogo. Jeszcze lat

par w Wilnie poby dla dopenienia rónych poroz-

poczynanych prac, radbym by, kiedy jednak zdarza si

inne zatrudnienie w Warszawie, wypada przyspieszy

czas opuszczenia Litwy.

Teraz do innych rzeczy.

Niewiem, co si Bentkowskiemu i Wckierau w go-

wach przewrócio z powodu panów Poniatowskich. Nigdy

niewyrzekaem yczenia, eby miao by w Pamitniku,

powtarzaem po tyle kro, e to niejest rzecz do pisma

periodycznego, ani do pamitnika, ani nawet do wicze
naukowych. Bentkowski niesucha tego, niewidzia rzeczy,

a utrzymywa (chcc grzeczno uczyni) e najlepiej

umieszczone bdzie w Pamitniku a exemplarze oddziel-

nie w pewnj liczbie odbi mona. Przyzwalaem, za-

wsze ponawiajc, e to nie jest rzecz do Pamitnika,

i sam tytu. Dodatek do Wagi jasno to przemawia.

yczyem sobie, eby Bentkowski przejrza, popra-

wi, sprostowa, a raczj pododawa, coby rozumia, e
dodane by powinno i eby oddzielnie nawet w formie

jak Waga w Wilnie wyszed, jako dodatek do niego,
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jak mogo by najprdzj, a to bezimiennie drukowali.

Oto jest rzecz caa, spodziewam si, e Wcki zechce

to na sw korzy dopeni. Jeliby mówi, e niewarto

i mocno si wzdraga, mona bezpiecznie na wasny

koszt wzi (bezpiecznij anieli rzecz Niemcewicza).

Hrabi redaktorowi niewiem jak dogodzi. Szkoda,

e z Wckim podobno si popstryka. Literaci drukar-

skim grymasom pobaa powinni. Gdybym w Wilnie

nadal siedzia, podjbym si da w komis ókow-
skiemu, i z nim porachunek utrzyma, ale przez kor-

respondencje z Warszawy, z nim trudno.

Jak próby litograficzne le, w Warszawie, tak moje

dzieo zabite w pak, zatrzymao si w Wilnie.

List tu doczony upraszam odda Dekertowi, jak
bd drog, byle go niechybi, bo interes jest wielkij

wagi.

Wplta mnie Dekert w szkaradn awantur, do-

brzeby z nim ustnie eby si móg kto w interesie w
jego licie wyraonym, rozmówi.

J. Lelewel.

LIST LIV.

Do Prota.

Wilno, dnia 3 Maja 1818 r.

W tych dniach przejeda tdy z Woynia pan

Micha Szymanowski, widziaem si z nim i zarcza, e
X. biskup ucki do jest zdrów jak na starego by
moe. Tym czasem dnia dzisiejszego rozesza si po-

goska o nowej chorobie.

Ci o niej dowiedzieli si Praaci, którzy czychaj na

Biskupstwo. Byem w tych czasach molestowany od

niektórych tutejszych Praatów, abym pisa do Xidza
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Biskupa naszego, aby sobie chcia wyznaczy koadjutora,

zadezpieczajc katedr sw od zajcia jj przez jakiego

niedogodnego, (abu s kie gó) nawet nalegano, aby

po imieniu wymieni kanonika Dunina jako tego, któ-

rego tutejsze duchowiestwo za godnego uznaje. Z ró-
nych powodów w takie rzeczy wdawa si niewypa-

dao. Mylaem jenak nadmieni cokolwiek o tym P.

Adamowi, jeliby w ucku by, ale P. Micha Szyma-

nowski uwiadomi mnie, e go ju nie ma. Piszc

wic do X. Biskupa: guche zachowaem w t6j mierne

milczenie. Niedosy pewny jego zdrowia niechc mu do-

nosi rzeczy innych z tj materyi, klóreby go martwi
musiay. To pewna, e w roku przeszym od X. Czar-

toryskiego jak by w Wilnie wychodziy yczenia, aeby
X. Biskup koadjutora sobie wybra, w czym ksi po-

maga u Imperatora przyrzeka. Teraz tutejsi praaci

rcz take za skutek, e naznaczony koadjutor od X.

Biskupa niezawodnie od Imperatora zatwierdzony bdzie.

Wilno i wielka cz Litwy, karczmy, szynki, kraw-

cy i wszelki stan ludu, zajty jest wielk awantur wy-

darzon w loy masoskij. Niedawno do loy przyjtym

zosta Kazimierz Kontrym, ten sam, któregora nieg-

dy prezentowa w domu, i ten sta si podniet wszyst-

kiego. Doktór medycyny Szymkiewicz w jasnym bardzo

wschodzie siedzcy, który ju mia od wielkiego wschodu

z Warszawy 7 stopie otrzyma, wygotowa mow, któ-

rej dla saboci piersi czyta niemogc, da j do czy-

tania bratu Kontrymowi. W tj mowie w dobitnych

wyrazach uczci cae zgromadzenie oszustwem, e za

pienidz i grosza wyud plcz w mieszne przysigi

dochowywania sekretu, który nieexystuje, e czas jest,

dziki i wzgardy godzien mistycyzm porzuci, pewne

cele obra, sta si poytecznym, zamiast szkody, jak
moralnoci zadaje stowarzyszenie, w którym tyle niecnot

si kryje, czas uczyni reform. Znalazy si pognie-
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wania innych osób, daa si te uczu i ao strony

prawowiernej. Ale zaraz jeden z wenerablów Mianowski

oznaki swoje zoy i z innemi reformowanemi obrady

porzuci, odwizujc si od zwizliu ju 200 lat exys-

tujcego, a my tysicy czonków liczcego, wyszydza-

jc przysigi i od sekretu uwalniajc si. Reformatorowie

ci utworzyli oddzieln lo w maj liczbie osób prawie

hoyszów, spodziewaj si, e wzrosn i z Wilna, Berh-
skie, Paryzkie, Londyskie loe do siebie przecign. Kon-

trym pracuje nad planem filozoficznej (moralnej) reformy.

Zerwawszy si niespodzianie od zatrudnie pimien-

nych, dwie materye wypisaem rapusowym sposobem,

po których dopiero przystpuj do tej, która mnie na-

gli do pisania. Oto pan kapitan bdzie askaw zaj
do prefekta drukarni ksiy Pijarów, wziwszy z sob
exemplarz bada moich, zapyta si jego, czy X. X. Pi-

jarzy maj nowy druk Garmont, albo Cicero, lub

poredni jaki, byle ju nie wikszy od cicerona; zapyta

si jego tej wielkoci arkusz z kolumn jak jest w ba-

daniach na 5 kwadratów z przydatkiem pobocznym, w
którym arkuszu w porodku text, wypadn tabliczki ge-

nealogiczne, które trzeba bdzie petitem lub kalenda-

rzykowym drukiem skada, coby taki arkusz druku

kosztowa: garmontem ciceronem. . . Albo inaczej 1) coby

arkusz wymienionj formy i wielkoci kosztowa bez ta-

bliczek, czysto text cigy jednym drukiem skadany (tak

jak jest w badaniach w wydziale) garmontem, z przy-

danemi pobocznemi tytulikami i liczbami lat. 2) coby arkusz

wymienionej formy i wielkoci kosztowa, samych tabliczek

chronologicznych, genealogicznych powikszej czci at-

wych, a kilka trudnych kalendarzykowym drukiem lub

petytem (jeli jest dobry) skadany. Obliczony za z

tabliczek po rónych arkuszach rozruconych, takich

wypadnie 2 lub 2^/2. Idzie wiele zatym, eby odpowied

jak najprdzj do Wilna dosta si moga.
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Prosz jeszcze p. kapitana, aeby widzc si z p.

Wckim zapyta go, czyli atwo mona mie na dzieo

od 30 i kilku arkuszy, takiego papieru jaki jest w To-

mie 2 literatury Bentkowskiego.

Próby sztychów i tygodniki odebraem na koniec.

Hrabi redaktorowi oznajmi prosz, e exeraplarze Tygo-

dników przez Góreckiego przesane nierozpiecztowane

stoj, dla tego aeby do reszty poczty nie rozjtrzy.

Kiedy redaktor chce, za kady exemplarz bez zwykego

ksigarzom rabatu 50 zotych wzi, niemoe narze-

ka na zdzierstwo poczty. Dobrzeby byo, eby hrabia

Redaktor chcia grzeczny list do Rosena, dyrektora

(podobno) poczty, napisa, polecajc mu swój Tygodnik

i jeden exemplarz ofiarujc mu. Tak czyni inni reda-

ktorowie, chtniejby Rosen upowszechni go i niepogl-

da przykro, e mimo poczty z ubocza Tygodnik rozcho-

dzi si ma.

Jeeli jeszcze Robertsona Karol V niekupiony, mo-

na si wstrzyma. Dzieo to bywa czasem u Bauera

przypadkowie do nabycia.

P. Minister bardzo dobrze dobrze taxuje bibliotek

Poryck, byle j tylko kupi.

Duplikaty dzie dawnych w adnj bibliotece cia-
rem niebyy, moe je znale biblioteka Wileska i z

td, jak bywa midzy bibliotekami, otworzy si handel.

Górecki mógby by sam da zna o sobie, e
przejeda, ale nic zego. Górecki trzeci rok temu chcia

koniecznie, abym na jego rce list do Warszawy pisa,

uczyniem to, a wszake nie odda go, zgubi go? czy

do wadz zaniós? najlepsza poczta dla listów, dla prze-

syek okazya.

Co tam o moim dziele gadaj? Ukazywaem ju
rektorowi odpowied na moje propozycje i stracone

ju nadzieje utrzymania mnie, ma by ogoszony konkurs,

powiedziaem, em go dawno wyglda, powtarzam, e
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bd§ odpisywa na niego, to jest o katedr historyi w Wil-

nie ugania si, nie eby otrzyma j, ale eby trzyma
na wodzy opaczne o historyi wyobraenie majcych, za-

czwszy od samego J. O. Kuratora.

Czytamy tu obrady sejmowe, chocia czsto niemona
dosy debatów pojmowa, nieznajc dobrze projektów.

Odrzucana rzecz co do maestw ze raiesznemi w
senacie konceptami popierana, musiaa by odrzucon,

kiedy niebya jakby naleao, ewangielicznemi i histo-

rycznemi prawdami podpart.

Tygodnik Wileski w nastpujcych numerach na-

sroy si na poetów, Tymowskiego, Kropi skiego na

Tygodnik Warszawski. Niechaj Bruno co numer ciosów

tych wyglda.

W papierni myn szkoda e niemurowany? e nie

jest papierni. Dopierobyray entrepryzy literackie ro-

bili. Za lat dwa bdzie do druku historya Polska i

wiele o rzeczach polskich, o literaturze polskij.

Babuni Dobrodziejce, Rodzicom Dobrodziejstwu usza-

nowanie skanam, Rodzestwo ciskam, wszystkim atencje.

J. Lelewel.

LIST LV.

Do Ojca.

WHno, 31 Maja 1818 r.

Rrzeczywicie kilka ju listów otrzymaem, a sto

rónych okolicznoci od dnia do dnia odpis odwlekao.

Dzi posyam listów kilka, z których list do JW. Linde
i do JW. Jakóbowicza prosz opiecztowa jak na-

ley, zaadresowa, herbow piecz przyoywszy na ko-

perty w miejsca odesa.

Co Ojciec Dobrodzij, w ostatnim licie pisze o byt-
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noci Imperatora w ucku, o wojau do wód X. Biskupa,

to wanie mi doniós kanonik Piwnicki. Jakby to mio
byo, gdybym móg zbiec do Okrzj na czas, ale przewidzie

tego niemog, albowiem rozpoczem druk iistoryi
staroytnj i przerywa go niepodobna, to pewna, e
jak tylko sig ukoczy, wyrw sig, czas przybycia, chyba

z kocem sierpnia n. s. przyrzeka mogg, moe jednak

termin ten przyspieszy si, bo niespodziewam si, eby
jak opóni si mia.

Za doniesienie o cenie druku u Pijarów wielce obo-

wizany, ale H. Radeckiemu i Kamionowskiemu oznaj-

miby mona, e pomyli si musieli. Za arkusz gar-

montu o badaniach jak jest z tabliczkami tamecznemi

jak s w badaniach tu Wilnie zecer bra 33 z. 10 gr.

a poniewa za panowania w drukarni X. Bielskiego

zecer od skadania moich pism pomniejszych, gdzie tyle

tabliczek, petytu, kalendarzykowego druku jest, od arku-

bra po z. 24 oczywicie pomyli si musieli. Jeeli

przyjdzie widzie si z nimi, prosz ich uwiadomi, e
w Wilnie poprawiona i pomnoona przydatkami wycho-

dzi edycja Teodora Wagi historyi polskij.

em wygra na loteryi, to nienajgorzj, ale wygran
na szafy wyrzuca podobno jeszcze nie czas. Czstk
z tej wygranj prosz uy na postawienie na jak lo-

teri, ale to pewn czstk, jak osdzicie, reszta niech

si zatrzyma, lub tymczasowie na co poyczon bdzie

do mojego przybycia, bo to by moe, e z zerem przy-

bd, a to z powodu tego, e w tym roku niemae straty

i niespodziane wydatki pozagldaly nad wszelkie oczeki-

wanie do kieszonek moich. Dziki niebu! zaczyna lo-

terya nagradza.

Spodziewam si, e exemplarz bada moich Jaku-

bowiczowi jest ju odesany. Za przypomnienie Bergon-

zoniego i Biskupa Hoowczyca bardzo wdziczen jestem

Ojcu Dobrodziejowi. Jak zdarzy si okoliczno Bergon-
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zoniemu posa, podobnie i Hoowczycowi jako dawne-

mu przyjacielowi domu, jako takiemu, bo nim dzi prze-

sta by, kiedy nigdy nie zaglda.

Brunonowi, zgoda, nieda.

Czemu mnie Dekert cho cokolwiek nieodpisze.

Przed wyjazdem w wiadomym interesie jemu na wielkie

moje proby zawieszonym, co dziaa musz, eby w gor-

sze boto niele.

Przy widzeniu si z Pawowiczem, upraszam oznaj-

mi mu, e respons na swe listy znajdzie u Jakubowicza.

Niewiem, za co tak nalegaj na przybycie moje,

kiedy przystali ca rok szkolny, to ten nieliczy czasu

wolnych wakacji, toby mogli przystojnie da rozpo-

czcia obowizku mojego dopiero z kocem wakacyi.

Pisz do p. Linde wymieniajc czas a peu pres wszake

miarkuj, e najpóniej przypadnie z zupenym sierpnia

n. s. kocem. Ale to jest ju uajpónij jak by moe.
Dzieo drukujce si pospiesznie jest skadane, niejest

tak wielkie, bo dwadziecia kilka arkuszy mie bdzie.

Skoro bdzie pod kocem, na reszt bd móg wzi
potrzebny papier do Warszawy i w Warszawie go uko-
czy, tak na to przystaje drukarz.

Rozesza si tu szkaradna nowinka podobno do

Wicereferendarstwa Brumonowskiego, to jest: e Jan

adjutant zosta kapitanem. Moje niedowierzanie dotd
nikogo przekona niemoe, niewiem z kd to? czy jaki

przedemn sekret?

Rodzicom Dobrodziejstwu uszanowanie moje skadam,

Rodzestwo serdecznie ciskam, wszystkim attencje.

J. Lelewel.

Listy J. Lelewela. Tom I. 21
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LIST LVI.

Do Ojca.

Wilno, 20 Czerwca 1818 r.

Wanie zabieraem si do pisania listu, kiedy

nowy list tu doczony do pisania nie przyby.

Miaem za pospiesza z pisaniem z powodu da-
nia Ojca Dobrodzieja dotd niedopenionego. Niedarmo

Pamitnik Warszawski pisze, e Niemcy do poycia do-

mowego nieprzydatni, bo si zajmuj iistorj, bistorj

naturaln, to bo te podobnie zemn si dzieje. Za-

pomniaem dugo i to jedyn odwoki byo przyczyn,

e miaem od Archiwisty da dowodów nieodebrania

przez Siarczysk 4200 z. Skoro mi to w pamici le-

pij utkwio, byem w archiwum i wraz kwerd czy-

nilimy z Lewandowskim, i znaleli, e Czarnocka miaa
rezolucy na R. 200 i nie odebraa ich, bez wtpienia

jest to ta sama. Dla wszystkiego jednak Ojciec Do-

brodzij raczy zapewni listownie, czy si niemylemy,

e Czarnocka Siarczysk zostaa, zechce przytym do-

nie, jak to wiadectwo czy zeznanie archiwisty e si

w regestrach wypata istotnie nieznajduje, wydane by
ma, czyli na prostym czy na stplowanym papierze,

na ostatek czyli to pilne jest tak, e na poczt przesy-

a trzeba, czy jak okazy?
Numer dziennika dany od kapitana nabyem,

trzeba si jednak pilnowa zych nowych dzienników

nietraci, bo nieatwe jest kompletowanie. Siedzcy w

ksigarni owiadczy, e to dla mnie t szczególn grze-

czno czyni, e exemplarz defektuje.

Przesyajc kilka listów ostatni raz zapacio si

poczt podwójnie, t ra spodziewam si, e ujd wszy-

stkie trzy za jeden. Dla tego na dwa tu doczone nie-
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robiem oddziln^j koperty, oddzielenie ich na poczt nie

expedjuj, bo niewiem, gdzie mieszka Baudouin. Upra-

szam przeto w jedn kopert obadwa tu listy, to jest:

orygina i odpis zaadresowawszy, a Monsieur Mon-
sieur Baudouin de Courtenai ancien con-

seiller de la cour de Polo: jakkolwiek drog sta-

remu Baudouin odda, mie oraz na podrczu rewers

Narwoysza, który niegdy w roku przeszym, czy w kocu
przedprzeszego jeszcze przesaem by do Warszawy,

a którego wówczas podobno e Baudouin upomnie
si zaniedba. Dobrzeby sposobem jakim odkaraska

si od tego napastnika.

W tych czasach o bibliotece Poryckiej odebraem
nastpujce wiadomoci: e bibliotekarz Gobiowski
przesta ju by bibliotekarzem przenoszc si do Puaw,
i bibliotek zda innemu, którego nazwiska niepomne,

a którego mi on, gdy by w Porycku, prezentowa.

Ten za nowy bibliotekarz zaj si pakowaniem

biblioteki, poniewa tak rozkazaa starocina Czacka,

chcc przyspieszy przetransportowanie biblioteki, o któ-

rej wie, e j niechybnie sprzeda, wypada wic, e do-

stawienie tej biblioteki na miejsce do Warszawy do sta-

starociny sprzedajcej naley i bibliotekarz jój nie w
Porycku, ale w Warszawie j zdawa ddzie.

Upraszam przy pierwszej sposobnoci pisania obja-

ni mnie, czy rektor uniwersytetu Warszawskiego cie-

szy si tak jak nasz Wileski tytuem Janie Wielmonego
czy tylko Wielmonego ? Teraniejszy Szwejkowski mów-
kami swemi uzyska tu sobie wielk saw : chwal go

modzi, chwal literaci, chwal i niadeccy, pyta mnie

Jan Sniadecki, co to za czowiek? pochwaliem przed

nim mow przy otwarciu tegorocznym uniwersytetu,

któr tu mocno propagowaem z powodu, e jest zupe-

nie w kontr z mylami naszych tu duchownych zakon-

ników, i Jan Sniadecki, kiedym mu j do czytania

21*



— 324 —
udzieli, mimo tego, e ju wprzód o pochwaach jj sy-

sza, pochway te podnosi wicj, co zjednao jj prze-

drukowanie w Dzienniku. Druga mowa przy inauguracji

kompletuje saw,
Ale to bez wtpienia w domu nikogo obchodzi

nie bgdzie.

Druk mojego dziea postpuje, skoro z textu trud-

niejszego wyjd, z reszt do koczenia go przenios si do

Warszawy. Co si tam z najmami, z mieszkaniami

dzieje, moe e mi przyjdzie z jednym wojaerem jecha

do Warszawy, jeeliby wic urzdzenie w domu wyko-
czone pod ów czas byo, dabym mu u siebie kwater

na kilka dni pobytu jego w Warszawie,

Niedawnemi czasy widziaem miasto Wilno w wiel-

kim ruchu, a to z powodu przejazdu Najjaniejszego

Fryderyka, ale i wielka cz Litwy poruszona bya,

ale co narzekania, klski i ndzy przytym! Pitnasta

cz ludnoci witaa spdzona do naprawy dróg. Maa
rzecz co z godu pomaro, wicej znaczy, ruina wielu

znacznych familii. Skopywano drogi, obalano poty, a

stawiano biae balasiki. Wilno nagle cae na nowo po-

malowa si musiao, rozpoczte domy na gwat tym-

czasowie potynkowane, pobilone, i faszywe tymczasowie

okna pomalowane na pótnie, wielka cz ulic na nowo

brukowana, przyby Najjaniejszy pan da koniec tym

pracom. Przez okno widziaem wielki ruch ludu za jego

pojazdem spieszcego, i Najjaniejszy pan osdzi, e
miasto by musi bogate, bo mu si w oczach mio i

oguszony by od czarnych i chrzszczcych paszczy

ydostwa.

Lepij byo w miecie Moskwie, miao by miasto

na przybycie upikszone i uporzdkowane, ulice proste.

Wynaleziono dawny ukaz, e ulice proste by maj
i exekucja w lot speniona, nagnany lud cina i dawne

i wieo od czasu zburzenia stolicy wznoszce si gma-
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chy drewniane i murowane zarówno, trybujc ulice pro-

sto, a to z tak nagoci, e wielu kupców ze sklepów

towarów swoich wynie niezdoao, uprztnione gruzy,

wzniesione nowe ciany potynkowane.

Rodzicom Dobrodziejstwu i Babnni Dobrodziejce

uszanowanie moje skadam, Rodzestwo ciskam.

J. Lelewel.

LIST LVIL

Do Ojca.

Wilno, dnia 13 Sierpnia 1818 r.

Oby mi si zbliy moment przeniesienia si do War-

szawy ! Ale wpltawszy si w druk , niepodobiestwo

jest z niego si zrywa bez ukoczenia. Expens za ten

list, jako te i za list przesyajcy patent, przybywszy

powróc. Rozmiarkowawszy rzeczy obliczyem, e naj-

mniej ta kosztowna przesyka kosztowa bdzie przesy-

ajc na rce domowe, bo kopert ubywa. Upraszam

przeto list do Lindego zapiecztowawszy odesa jemu,

powtóre, zdarszy przewizk papierów do Szóstako-

wskiego, wszystkie zamkn w kopert z adresem : WJM.

Panu Szóstakowskiemu dawnemu profesorowi w Krze-

miecu. I tak zapiecztowane te papiery i zaadreso-

wane poruczy Wckiemu proszc go jak najusilnij, aby

obmyli sposoby prdkiego wrczenia Szóstakowskiemu.

Wreszcie Szóstakowski w jego ksigarni bywa musi,

bez wtpienia te nieszczliwy Szóstakowski ksigarzom

i drukarzom ju dobrze pozna si da.

Przez jadcego do Warszawy Zawadzkiego pisaem

by list i przesaem z moim podpisem biay papier.
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jeeliby go byo potrzeba na jak odezw moje do ko-

misyi. Spodziewam si, e ten list i papier ju oddane

s, jeli nie, wypada si o nie u Wckiego upomnie.

W licie Lindego wyczyta mona, kiedy najpóoij

wyjazd mój nasta moe.
Dawniej tego za ze pan Linde niezdawa si bra?

spodziewam si, e niepowinienby z jego strony z tego

powodu jakiej przykroci dozna.

Wreszcie niemam co do domu donosi, zajty dru-

kiem mej historyi staroytnj i przepisywaniem do druku,

oraz poprawieniem Historyi Polskij Teodora Wagi.

Wizytami rónemi roztargniony bywam, z prowincyi przy-

jedaj. Nauczyciele znajomi i nieznajomi do mnie przy-

ciodz, staram si ich ze wszelk ich satysfakcy od-

prawia, mianowicie tych, którzy s historycy, a mnie za

wikszego od siebie historyka maj. Do Capellego
profesora na szachy, czekolad, lub limonad do Groddka

etc. Groddek profesor wyjecha na wakacye do Werek,

miejsca bardzo piknego, niegdy do biskupa Massal-

skiego nalecego o milk od Wilna, i tam rezyduje.

Przyzwoito kae mianowicie w ostatnie dni w Wilnie

goszczenia swego cho raz albo i par na tydzie od-

wiedza go, ile e w Werkach zamieszkay piknoci,

panna Konstancya córka jego, panna Karolina Szósto-

wicka etc. Ile e w tych czasach Groddek pisze uczono

bardzo i niesychanie mdre dysertacye z pewnym a dotd
niewyrozumiaym wyrazem greckim pisze, i w nich mnie

w najwyszych stopniach jako noster clarissimus
doctissimus etc. cytuje po imieniu i nazwisku, a te

dysertacye mnie czyta od koka do koka, a ja przy

filiance kawy lub herbaty oczywicie e sucham, tak

na wiecie idzie. Wrona midzy wronami.

NB. Jeszcze mam jedn wan przyczyn dosiady-

wania w Wilnie, o którj teraz gono mówi nie mog.
Niektórzy ksia pod koniec tego roku chcieli si zaj
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persekucy o mnie, ich nieroztropna i niewczesna gorli-

wo niemoga owocu wyda, ale w duchu nie ustali

czyha na mnie. Wiedz oni dobrze, e w dziele moim
najdzie si wiele rzeczy z ich zdaniem niezgodnych.

Gdybym sam nieby w cigu druku, mogliby chwyci i za

heretyckie okrzyczawszy spokojno druku zamiesza,

obecno moja utrzyma ich w respekcie, a po wyjciu

z druku przed prawd umilkn musz.

Rodzicom Dobrodziejstwu uszanowanie moje skadam,

rodzestwo ciskam.

J. Lelewel.

LIST LVIIL

Do Ojca.

Wilno, dnia 23 Sierpnia 1818.

Przybyy z powrotem do Wilna X. Czerski, listy

matki i ojca dobrodzieja i Zawadzkiego dowodz, e
moje opónienie sig jest przykro przyjmowane i sprawia

nieukontentowania, chocia z mojej strony wczesnom go

zapowiada. Niemoe mi to by mio. Opónienie wi-

dzenia si z rodzicami, rodzestwem, niemono skorzy-

stania z bytnoci JWJX. biskupa w Okrzei s ofiary

wielkie, któreby powinny przekonywa, e z istotnj po-

trzeby przewoka ta staje si, e dodam do tego nudy

w ludnm a tym bardziej pustym teraz Wilnie, bezko-

rzystne expensowanie si etc.

Nie mówi tu, e do koca tego miesica sierpnia

to jest: do koca wakacyi jestem w obowizku, e zatym

innego podejmowa si niewypadaloby, nieprzypominam

i tego, e przynajmniej tu w Wilnie bibliotekarzom wol-
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nego odpoczynku w miesicach wakacyjnych nieprzecz,

ale nie pojmuj, coby za wielk biblioteka moga ponosi

strat z przewoki miesica. Jeli idzie o jj zupene

uporzdkowanie, w tym jakokolwiek mona nata lub

folgowa prac, czasu oznaczy nie tak acno: zawsze

on jest odlegy, i miesic nic nieznaczcym si staje.

Wtpi, eby JW. minister yczcy sobie jak najpospie-

szniejszego otworzenia biblioteki chcia otworzenie jj
a do zupenego uporzdkowania odkada.

Tu przynajmnij w Wilnie daleko jest bibliotece do

jj uporzdkowania ostatecznego, a przecie od wielu ju
lat biblioteka otwart jest, by moe, i nie z takim po-

ytkiem, jakiby móg by, gdyby ju regestra naleycie

urzdzone zostay, zawsze jednak z wielkim.

Do takiego otworzenia biblioteki. Warszawska bez

wielkich trudnoci bdzie zdoln, albowiem wielka jej

cz prac W. Bentkowskiego spisan jest, moe jeszcze

do uycia tego spisania bdzie jeszcze jakiego zachodu

potrzeba, ten zaatwi si, i jeeli si to zdawa JW.
ministrowi bdzie, urzdzanie biblioteki bdzie szo swoim

trybem, a otwarcie dla uytku publicznoci swoim.

Otwarciu urzdzanie przeszkadza nie bdzie, otwar-

cie zajmie tylko cokolwiek czasu w dalsztn spisywaniu

i ukadaniu, ale zawsze istotny w wielkim miecie po-

ytek przyniesie, kiedy niemay tu w Wilnie sprawia, Ale

tygodniem lub dwoma takie biblioteki otworzenie nie

stanie si tak wielk rónic, a tak tylko rónic
sprawi moe moje mimochtne zatrzymanie si w Wilnie.

Przyblia si jednak czas i z niecierpliwoci go

wygldam, radbym najszczerzj, eby termin w licie JW.
Linde wyraony nie zici si, ale wolaem otwarcie po-

oy jego, anieli omawianiami udzi. Niemam za-

miaru wraca do Wilna, choby mnie wszystkie bibliote-

karstwa Warszawskie w dalszych latach chybi miay,

ale przyzwoicie mi si zdawao po trzech leciech bytno-
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ci zostawi Litwie jakie dowody pracy, wanie z odda-

leniem si mojem; wypadao wic przedsiwzi druk

mimo wasnj kieszeniowej straty, mimo przewidywa-

nego baamuctwa drukarskiego. Zaczwszy naley mie
dosy mztwa, a z innj strony oczekiwa wyrozumienia.

Byy projekta koczenia druku w Warszawie, wzicia

z sob papieru tym kocem. Projekta te, pokazao si,

nietylko e przymnaayby utrapienia i baamuctwa, ale

niepodobne si okazao do wyexekwowania. Trzeba wic
mztwa, cierpliwoci i oczekiwania wyrozumienia. Nie

dla samej tu korrekty siedz. Jak JW. Lindemu roso

dzieo, gdy o statucie Litewskim rzecz drukowa, jak

roso W. Bentkowskiemu, gdy history literatury polskiej

wydawa, podobnie i mnie ostateczn rk do dziea

mego w cigu druku przykada przychodzi. Czstkami

idzie do cenzury, a dla pospiechu niekiedy w druku

wprzód, ni rkopism cenzura podpisze. Czyli mog
przerywa, z miejsca mego si rusza, drukarnie i cen-

zury odmienia? dotd jeszcze nie wszystko zdoaem
odda do cenzury. W tych dniach wydaem z prze-

pisywaniem, ukadaniem dla trzech zecerów. Ju jednak

oddycha poczynam, ju mi do pisania tylko reforma

historyi polskiej Teodora Wagi pozostaje, która w ostat-

nich tych dniach zajmie momenta od korrekty wolne.

Ale, jak mówi, tu rzecz si nie skoczy, jeszcze zo-

staje wygotowanie najmniej rozpocztego Atlasu, a przy

nim arkusz albo pótora potrzebnego opisu, to uskuteczni

si z wolna w Warszawie.

W Litwie teraz strasznie si z ydami awantury

dziej. Naprzód w Wilnie uwzito si dowodzi, e
Horodniczy jest zodziej przez wyjanienie wszystkich

kontraband. Znalazy si u ydów samych ogromne od

wielu lat poskadane, przetrzsane ich domy i najskrytsze

tajniki, lecz szkoda ogromna i te cierpienia niczem s
w miar tego, co po maych dzieje si miasteczkach.
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Genera gubernator, adjutanci rozbiegli si w stron po-

udniowo-zachodni i poruszyli Mir, Sonim, Nowogródek

etc, gdzie wszdzie czynownicy miejscowi z ca suro-

woci swoich obowizków dopenia poczynaj. Ukazuje

si gdzie kontrabanda oraz familia caa uwiziona, dom
i rzeczy w nim zupione, potuczone meble poodzierane,

domostwo prawie w pustk zamienione, dopiero uwi-

ziona familia na zachodzce instancye wypuszczona, osta-

tecznych ma czeka wyroków. Zaludni si Syberya, jeli

surowo prawa kad dotknie osob. Mia w tj mierze

do Imperatora pisa jenera-gubernator, e niepodobna

jest przepisów w tym razie dopeni. Prócz tj katastrofy,

która ydów dotkna w pewnym tylko wydziale, inna

surowo prawa do exekucyi przywodzona.

Nastaj nowe ich ludnoci obliczenia. Co byo
w Wilnie kilka tysicy ydów pogówne paccych, ja-

koby tylko tak maa liczba stolic Litwy zaludnia miaa,

okazuje si teraz ich by 30,000, kady wic bdzie

musia uciliwe pogówne zoy, a wczesno ju ndzy

oczekujcego ydostwa bandy zbiera si maj i w Miskim

karczmy nawiedzaj.

Podobnych awantur zadajcych cierpienia rónym

klasom ludu tu w Litwie okwito jest wielka.

Smutne mamy czasy, deszcze padaj albo dni s
ciemne i pochmurne.

Z Wilna teraz tum rónego stanu osób cignie dla

uzyskania zdrowia do cudownego (ju nie Antoska) ale

Antoniego.

Pisz ten list podobno przedostatni, radbym, eby

myli w nim wyraone mogy przemówi do myli tych,

którzy frasujc si o bibliotek, niepotrzebnie sobie nie-

spokojnoci przymnaaj, a mnie zmartwienia. Dobrze

jestem przekonany, e z tego powodu i Ojciec Dobrod.

jest markotny, bo jeszcze w enowanj pozycyi przez

narzekanie niecierpliwych, ale có poradz? Jeeliby
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Ojciec Dobrodziej by jeszcze od pana Linde w tej

materyi napastowany, niech raczy mu udzieli do od-

czytania pierwsz tego listu wiartk.

Za askaw pami Matki Dobrodziejski w czuym

przypisaniu si tysice dzikczynie skadam. X. Czerski

exjezuita alias jezuita pod wieck sukienk ciwali si,

e si w domu naszym prezentowa, mówi mi, e widzia

ten smutek, o którym Matka Dobrodziejka wspomina,

podzielajc t same uczucia nie jestem w stanie zdo-

bywa si na sowa konsolujce, ale wola Boa.

cz wyraz uszanowania

J. Lelewel.

LIST LVin.

Do Ojca.

Listy o smutnych wypadkach donoszce odebraem.

Patent, dobrze si stao, e przysany cho kosztown

drog, do dziesitka rubli ta sztuka kosztowaa. Co

pocz, lepiej co straci, a by spokojnym.

Wakacye ju niedopiero si zaczy, a jeszcze mnie

Wilno a raczj drukarnia na uwizi trzyma. Za tym

idzie i expens, któregoby w Warszawie niebyo, bo tam

nikt o mil tak niemieszka, gdzieby przyzwoito najtemi

dorokami cho razy par na tydzie dojeda kazaa,

jak ty teraz do Werek. Niewiem nawet, jak dugo
jeszcze w Wilnie posiedzie czy 2 czy 3 czy 4 tygodnie.

Niewiem dobrze, jaki termin przybycia mojego do War-

szawy ministrowi by wskazany, jeliby mija a wypadao
pimiennie w tj mierze co dziaa, przesyam z tym

listem podpis mój do tego uytku o folg w czasie do

miesica lub pótora, by ukoczy rozpoczty druk dziea
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jeliby jednak bez pisania obeszo si, toby lepiej byo.

Ojciec Dobrodziej dawuiej turbowa si niepotrze-

bnie o napadajce na mnie róne expensa, nie s jeszcze

one takie, ibym mojemi przychodami wystarczy niemóg.

Z wygod jeszcze bd mia czym do Warszawy przyjecha

i rozgoci si, a dalej znajd si inne. Wszystkim

uszanowanie, atencje i ukony skadam.

Zlecenie p. Linde o ukadanie biblioteki, eby wzory

bra z Wileskij, wzbudzio umiech w tutejszych biblio-

tekarzach, którzy widz to, e wzorki tylko wybranemi

by na miech mog. Niead jak groch z kapust, tu

trocha, owdzie trocha, tu tymczasowie a tu, aby zoy
pooone grzyby midzy wizkami, etc.

Chciaem do p. Linde pisa, ale mi si niestao, obar-

czony prawdziwie nawaem robót i przeszkód. Wakacyi

tego roku w aden sposób nieuyj.

J. Lelewel.

LIST LIK.

Do Ojca.

Terespol, Poniedziaek 1821 r.

Po wyjedzie z Waszawy dnia pierwszego zacign-

limy na noc do Dbego, przenocowawszy rano odmówi-

limy paciorki gono i ze dniem ruszyli dalj popasajc

w Zeliszewie, nocujc w Niewinnoci. Trudno nam by-

o w owj chwili noclegu dziedzica sodko wspomina,

niedo bowiem ciby ydowstwa i rónego ludu ze 20

ydów w jednj izbie, niedo ogromnych worów owsa

i kadzi zakwaszonj kapusty w tóje maej izbie stoj-

cych, w parze i zaduchu przespawszy si, gdy ze dniem
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ruszamy, pod komi naszerai naoene na trzsawisku

kody i belki nadpruchniae, albo usuwaj si iilbo a-

mi; par koni zagrzzo w bocie, kiedy kocz jeszcze

by w karczmie. Co si chce które konisko dwign
tm gbij grnie, trzeba byo wykada i kocz na dwór

rkami wypycha. Wonica nasz Szymon kl Niewin-

no, ardarza i dziedzica. Co bd ruszylimy ku Siel-

com w nadziei dojechania na Prymarj, leczemy si

spónili, a pomodliwszy si nieco w kociele Bogu, zde-

cydowali nie czeka na summ, tylko ruszy dalj na-

kupiwszy chleba, misaibóek, które s wiksze, drosze,

i nie tak dobre na miejscu jak tu, które pod imieniem

Siedleckich w Warszawie sprzedaj, tak si to wszystko

lepszem w stolicy stawa. Dekert wstpi do cukierni,

napi si pomaraczowego likieru, nakupi makaronów,

pojedzalimy bez przypadku na popas do Zawady, na

nocleg do Rogonicy.

Dzi w poniedziaek po popasie w Zalesiu przyje-

chalimy na noc do Terespola. Jutro z rana nastpi
ma przeprawa przez Bug.

Tak tedy po sze, 7, mil na dzie updzajc, jedzie-

my nieraz z flag nieco zzibli, ludzie zmokli, po dro-

dze niekiedy ociaj, nie najgorszj jednak, a bardzo

czsto najlepszj, bo na adnjm trakcie tyle robionj

drogi nieukoczono co na tym do Brzecia. Z owj wie-

lokonnj wyprawy Dekerta stao si tak, e cztery tyl-

ko konie X. Lubeckiego z Szymonem odstawuj go na

miejsce, reszt koni Dymitriowowa i inne osoby rozebra-

y, tak tedy temi czterema komi pojedam: jak jesz-

cze daleko? niewiem. Taka jest dotychczasowa osnowa

podróy mojj. W pierwszych dniach mia Dekert do-

sy ochoty gada, teraz woli spa, odbywa si tedy podró
cicho. Kucharstwo na noclegach i popasach zajmuje

dwu, ja do rozpakowania i zapakowsnia jedzenia, a cza-

sem i kucharowania czynnie nale. Szymon koni pilnuje.
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Lecz gusta nasze z Dekertem wiele si zmijaj, on

potrzebuje porteru, wódek pomaraczowych, polewek win-

n3'ch, wódek koloskich, do poniywania twarzy, ja bez

tego wszystkiego obywam si, co jemu nie do smaku.

Tylko ow poldwic woow i kapona zajadalimy w
niedziel i w poniedziaek, do gsi owiadczy nieprzy-

ja, z jabek bardzo kontent i tym podobne anekdotki

s przedmiotem naszj podróy.

W Dbem zapomniaem wyój wspomnie, emy si

zjechali z Augustynem Nosarzewskim, atwa podrónych

znajomo, traktowalimy go nasz pitkow kolacy, to

jest: kasz drobn i kartoflami, na której przesta, i na-

gadawszy wiele poszed spa, o godzinie trzeciej ruszy

do Warszawy. Stawiaem go za przykad, jak trzeba si

w drodze sprawowa, jednak daremnie, nic to na wygo-

dnickim Dekercie nie skutkowao.

Niedziela i poniedziaek s huczniejsze, bo si z li-

czniejszemi po karczmach kompaniami spotykamy, hucz
Podlasiaki i wesela odprawuj. Dziewuchy pikne i za-

dziwiajcj biaoci, ile o te czasy.

Skadam wyraz uszanowania rodzicom dobrodziej-

stwu, rodzestwo serdecznie ciskam i Jana jeli przy-

jecha. Majewskich przez list.

Lelewel Joachim.
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LIST I.

Do Rodzicó w.

Wilno, dnia 7 Grudnia 1821,

Ju od kilku dni znajdujc si w Wilnie roztargniony

jestem midzy wielopustemi cianami, zaprowadzeniem

gospodarstwa, oddawaniem etykietalnych i przyjacielskich

wizyt, odbieraniem wielkich i maych, roztargniony ledwiem

si dzi w pitek 7 Grudnia do pisania zabra.

Spodziewam si, e list mój z Terespola doszed.

— Dalej jechalimy przez Brze w kompanii do Sielc.

Pokazao si, e Dekert umie ga i kama, w Sielcu

rozstalimy si, przebywszy brzesk ziemi otwart i yznj
i wybornj ziemi.

Konie, któremimy dotd jechali, byy pani sta-

rociny Scypionowej, miay one i dalj na miejsce

w gb Litwy, azatym mnie samego i mój kocz z adun-

kiem cigny a do Slonima. — Droga ta w gb Litwy

pocza by lesista, miejscami tylko niewiele piaski si

przebijay.

Listy J . Lelewela. Tora L 22
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W miecie Sonimie odprawiem konie do Sczu-

czyna, na miejscu sam za z lv0czem pozostawszy szu-

kaem furmana, by to pitek, ydzi tyko mnie si na-

strczyli, przyszo tedy naj cale drogo cztery konie,

któremi wystawszy godzin kilka ruszyem dalej, droga

zawsze bya dosy dobra, i nietyle piaszczysta, lecz po

przewozie przez Niemen przemogy piaski. Dojedajc
do Lidy, najgorszj zayo si drogi, groble rozgrzzy

w samj Lidzie, okropne boto, a gorszy bruk, tak si

dziao w niedziel. Dni byway przykre i sotne, nie-

kiedy rzadzij pogodne, lecz wiatry w ty, a buda ko-

czow^a osaniaa potnie, dopiero z nocy na poniedziaek

najprzykrzejsze chwile. Wichura ostra i coraz mroniej-

sza, nieg mokry. — Ruszylimy podug zwyczaju, cho
dobrze póniej, ale za ciemna, rozwidniao si i pod ko-

ami marzo, ze wschodem ju gruda stana, a wiatr

d, mao zna byo grzskie groble a nic rozmokych

piasków, na twardej grudzie leniwe konie powybijay

nogi i pokulay, wiatr nieustawa, dwoma tylko szka-

pami docigao si w co raz ziraniejsze strony. Jechao

si tedy od Sonima z wolna, bo trzeba byo tgo konie

pogania i pobja, a najpowolniój dojedajc, noga za

nog a we wtorek rano.

Jechao si dniem i e tak powiem noc, bo z wie-

czora do ósmej lub dziewitj a nawet dziesitej, z rana

od godziny pitej okoo. Wród ciemnicy, wród
guchych lasów, nieudolnemi komi spokojnie sobie noc
cignem, konie mnie wiody, bo z poudnia ju od

czwartej godziny wonica mój spa, tylko przez sen po-

woywa na konie mocno i syllabami, nu, nu, wiu, wio,

00, a odcykajc si niekiedy gwizn fit. Mocno przy-

tpionego suchu przyzna si, e ku wieczorowi mao,

a ze zmierzchem i po gwiazdach nic niewidzi, tym spo-

sobem ujedao si na dzie po 7 okoo mil.
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Ja w koczu siedzia, a tym sposobem kocz od wy-

wrotu i napaci wolny.

Wszake pi7jchodzia mi niekiedy myl wesoa,

jakby si t broni i ucieka na przypadek napaci?

znalazem w koczu bro, to jest: klucz od kó, a rodek

ucieczki, nie w koniaci, tylko we wasnycli nogach. —
Takie s fata podróy spokojnie odbytj, spokojnij,

cigej i z wiksz atwoci odbytej, anieli cz
pierwsza w kompanii wygodnickiego, tchurza i guzdray.

Wjechawszy do miasta osoniem si i mijaem co-

kolwiek znajome twarze. Dla krótszej dropi przez ostr

bram i pryncypalne ulice cignem w tyy uniwersy-

tetu pod moje mieszkanie — bya godzina ósma. Nie-

daera zna o moim przybyciu, jak jednak drog ro-

zesza si pogoska o niezawodnoci mego z Warszawy

wyjazdu. Znalazem tedy mieszkanie otwarte, od dni

trzech opalone i ciepe, wyadowaem si, kocz do nia-

deckiego odprawiwszy, furmana poegnaem.

Tyle tedy czasów i tak drog odbyem. W Sielcu

mój kompan, jak w domu, uprowidowa mnie we dwa

pieczone kapony i garnek wieego masa, z którego

dotd jeszcze wieczerze spoywam. Widziaem i po-

znaem Biae, Terespol, Br;:e i kilka miasteczek w gbi
Litwy, których albom dotd niezna, albom nigdy, noc
przejedajc, niewidzia. Poznaem buki Brzeskie —
nic równego, za nic piekarze Grodziescy, ytomirscy,

lub Siedleckie w Warszawie buki. Dzi suche smakuj,

mieszkacy Wilna, bo to rozpywajcy si biszkopt.

Droga kosztowaa ze wszystkim okoo 50 rubli, a

tak may adunek. Na t drog mam otrzyma 150

rubli — które, jak miarkuj, niedostatecznie bd do roz-

gospodarowania si. Dotd kupiem 12 krzese lakiero-

wanych bez porczy, 3 z porczami, jedne kanap, 6 sto-

lików olszowych, jeden skadany z suknem, politurowany,

niezna tego w pokojach.

22*
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od wschodow. korytarz.

Tym sposobem pi pieców, do ich opalania na dole

izba na skad drewek, korytarz odrywa mi izbg od ulicy,

gdzie myl zaoy litografi, lub drukarni, co jeli nie

zrobi, moeby, e jj niezajm. Posadzka jest w drobn
kostk. Pokoje sklepione i ciepe, tylko latarniane,

szklannemi poczone drzwiami * * s sufitowane i ma-

lowane.

Killia ksiek mi zamoko i okadki ich popsuy si,

kodra ciasno miaa w tomoku i nadpsua si.

Sprawdza si coraz wicj, e drogi s niespokojne.

Pod Wilnem samym przy zakrcie znaleziono potuczon
bryk. Na tj drodze, któr jechaem w okolicach Lidy,

znalaza si bryczka bez koni i ludzi i lady rozboju.

Najpewniejsza za by ma, e na innym trakcie koo
Merecza dwu modych Berettych, syn architekta War-

szawskiego i Wileskiego mularza zabitych zostao. Jeli

to prawda, monaby i w Warszawie sprawdzi. Co bd
przejechaem du drog, nic tego niedoznaera.

Zaledwiem przestpi próg i wszed do pustych

apartamentów moich, zaraz miaem wizyt, jednego or-

dynaryusza, nazajutrz inny ordynaryusz raczy mnie na-

wiedzi. Wielu przytyra niegdy kollegów równych, dzi
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nieco mniejszych, a szczerych przyjació nachodzi i zaj-

muje niekiedy czas, który w niemaym ruchu pdzi
musz. Obszedem ju prawie wszystkich kolegów i wielu

mniejszych, eby nowe zwizki potworzy, dawne od-

nowi. Bardzo starzy, ycki, Gdaski, Jundzi, J. nia-

decki, zasyaj Ojcu Dobrodziejowi swoje attencye. —
Dzi w niedziel 9 grudnia Poliski na przybycie moje

wystpi z obiadem, który si na szampanie skoczy.

Ju byem od niego zainwitowany, gdy odbieram inwi-

tacy od Franka, wkrótce od Jtina niadeckiego, na-

ostatek Gutt, bardzo zacny czowiek, bogaty aptekarz,

sam przyszed prosi mnie na obiad. Tak tedy trzy

obiady odmówi przyszo.

We czwartek nastpujcy jest posiedzenie po-

wszechnego zebrania w uniwersytecie, na nim mam da
manumstipulatam, a jeszcze dni cokolwiek w po-

dobnym ruchu przepdziwszy, przyjdzie zasi do pra-

cowitego ycia. Kiedy godziny moje rozpoczn, jeszcze

niewiem, czy dopiero za miesic, po trzech królach, czy

prdzj ?

Uszanowanie moje Rodzicom Dobrodziejstwu, Ich

bogosawiestwu mnie poruczajc. Rodzestwo ciskam.

J. Lelewel.
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LIST II.

D o M a t k i.

Wilno, dnia 17 ttrudna 1821.

Najukochasza Matko Dobrodziejko!

W ten moment, kiedy list ten rk Matki Dobro-

dziejki dochodzi, zgromadzone rodzestwo oczekuje zbli-

ajcego si momentu, w którym dniu obchodu imienia

Matki Dobrodziejki zoy najszczersze yczenia, wynika-

jce z rzetelnego przywizania i gboko wyrytej w ser-

cach wdzicznoci. Uciuie ich Matka i za radoci od-

wiey wzy rodzicielskie. Mnie jednego usuny oko-

licznoci od podzielenia chwili rozczulenia. Pozwoli tedy

Matka Dobrodziejka, e nieobecny, z oddalenia mego

wczeniój skadam u Jej Nóek wyraz uszanowania i y-
cze, e cz pismem mój gos z gosem rodzestwa,

e wynurzam uczucia, któremi przejty dozgonnie, wzno-

sz me yczenia ku niebu, eby raczyo przy powodzeniu

i czerstwym zdrowiu zachowa w jak najdusze lata dni

drogie Matki Dobrodziejki, z któremi si wie szczcie

wielu osób, które s spójni familii. Raczy Matka Do-

brodziejka przyj te sów kilka szczerym uczuciem i

gbokim respektem dyktowane.

yczenie moje zasyam zebranemu rodzestwu i

szczere uciuienie me.

Pastwu leaskim, WJX. Bujnie, PP. Morozom

moje atencye i powinszowania.

Jeszcze si w moich appartamentach urzdzam,

jeszczem 6 stoków bejcowanych i par stoków sosno-

wych dokupi, okrgy stolik mahoniowy obstalowaem.

Tacki, ódki do szczypców, które nie s tasze od war-

szawskich, bo z Królewca sprowadzane, kiedy w dobrym
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gatunku — imbryczki, garnuszki, talerze, noe, filianki,

cukier, kawa, herbata, arak, wino, i. t. d. Parawany do

przedpokoju o 6 skrzydach, o trzech przed ókiem.
Póki do ksiek i nieco ksiek —, taki jest mój ruch

dotychczasowy. Dnia wczorajszego byem na obiedzie

u mojego superjora, to jest: Pana Jana Astronoma. Sko-
czywszy kolej wizyt, odbieram je wzajem. Dnia 13 gru-

dnia, we czwartek, byem raz pierwszy na sessyi uni-

wersytetu, gdzie si odbyy zrkowiny, dana manus
stipulata. Zaraz po tj ceremonii niespodzianie wznie-

cia si§ kwestya, od jakij daty ma by mi pensya za-

liczona. Rektor by za statutem. Senat akademicki za

zwyczajem, wielokrotnie praktykowanym, niewielu mil-

czao. Rektor jednak sta mocno za statutem, wyranie

mówicym, e pensya ma by zaliczona od daty wyru-

szenia na miejsce obowizku, nie za od daty potwier-

dzenia. Nareszcie, e byem obecny tym debatom, ode-

zwa si rektor do mnie, e na ten termin bliszy przy-

staj sam, azatem senat swojej szczerj grzecznoci po-

przesta. Zaassygnowano tedy za cz Listopada rubli

80. Dzi pierwszy raz z kassy na pierwotne wydatki

gospodarstwa mojego wezm. Podobno przyjdzie mi uy
przywileju sprowadzenia sobie cho nie za 3000 rubli,

przynajmniej za jak cz tego potrzebnych towarów.

Chciabym kobiercow robot powlec krzesa i kanapy,

niektóre psow mor, potrzeba firanek i t. d.

Co pisaem o otrostwach po drogach, moe by
prawd lub nie, ale to pewno, e w okolicach Kowna
i w stron ku Kurlandyi tua si banda bandytów, na

którj czele stoi niejaki Siwoów (Rinaldini), i ta nie-

dawno a pod same Wilno exkursje swoje zapuszczaa.

O zabójstwach nieslycha, ale bandyci wsparcia pie-

ninego potrzebuj, nawet niektóre wsi nachodz.

Stanisaw Nacz Obolewicz suy teraz u Franków,

bardzo mu tam dobrze, paska lokajska suba, ma wy-



— 344 —
gody i jedzenie i picie i miesicznie rubli srebrnych 6.

Ucieszy si, e powróciem do Wilna, by ju dwa razy

i chce wróci. Podobno przyjdzie znowu go przyj, bo

tymczasowie przyjty mudzin, chocia niegdy w jednym

miejscu 9 lat suy, przeniewierza si i trudno mi z nim.

Jeeli który pan brat znajduje si w Warszawie,

prosz, aby mi chcia na rce Wckiego przysa kalen-

darzyk jaki na rok 1822 z urzdnikami — prosz oraz,

aby chcia doj do Wckiego i obligowa go, aby na

mój rachunek niezwocznie 15 exemplarzy ostatnich lat

panowania Zygmunta od Gluksberga wzi i przez pierwsz

sposobno mnie je przesa.

Teraz nastpujce wita i zbliajcy si Rok nowy

staje si powodem do nowego powtórzeiua wyrazów uczu
synowskich, które Rodzice Dobrodziejstwo przyjm jako

od tego, który z powinnym uszanowaniem ma honor by

Szczerze przywizanym synem

J. Lelewel.

LIST IIL

Do Ojca.

Wilno, dnia 10 Stycznia 1822.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Poniewa mnie dwukrotne dowiadczenie uczy, e
si zmieniy okolicznoci i listy od Rodziców Dobrodziej-

stwa, nie w tydzie jak bywao przed laty, ale dopiero

we trzy tygodnie od napisania odbieram, przewiduj

tedy, e równie i moje z Wilna do Warszawy pisane,

baamutnie i z odwoka dochodzi musz. Z takich po-

wodów przy zbliajcym si terminie obchodu imienia
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Ojca Dobrodzieja, znacznie uprzedzam chwile, w których

bym ze wszjstkiemi yczenia moje skada. Uprzedzam

je w tym przynajmniej oczekiwaniu, e jeli nie na czas,

jakiby dawnym porzdkiem obliczy si dao, przynaj-

mniej prdzj czy póni) przyjmiesz Ojcze Dobrodzieju

od usunionego daleko syna i wyrok, który dyktuje prawe

przywizanie, a gboko wraona wdziczno Rodziciel-

skich Dobrodziejstw, których pamici nic z serca wyglu-

zowa niezdoa. Niech opatrzno najwysza czuwa nad

Twemi Ojcze Dobrodzieju latami, niech raczy je w czer-

stwym utrzyma zdrowiu. A jeli kiedy jej podoba si

nieprzyjemnym okolicznoci zbiegiem dotyka, pomnij naj-

ukochaszy Ojcze Dobrodzieju na serca szczerze przy-

wizanych dzieci i chciej w nich szuka pociechy i za-

spokojen-a. Mam nadziej, e odwoka czasu, odlego
miejsca, nieusuwaj i mnie od podzielania rodzicielskich

Ojca Dobrodzieja uczu — któremi pozwól najukocha-

szy Ojcze Dobrodzieju, cieszy si temu, który z g-
bokiem uszanowaniem ma honor pisa si szczerze przy-

wizanym synem.

Od czasu, jakem do Warszawy pisa, cigle jeszcze

w niezupenym adzie zostaj; w wilij nowego kalen-

darza zdarzyo mi si by u astronoma na obiedzie,

pod koniec spijalimy szampanem toasty tam obecnego

solenizanta jednego, do kolei nalecemu, i mnie obró-

cia si myl ku Warszawie i szczszliwsze rodzestwa

chwile na myl przyszy. Spenienie kielicha i z nim

zczone uczucia, myl przesaem do Warszawy. Nie-

zaczem jeszcze godzin moich, dopiero po nowym roku,

który termin za dni kilka a najdalj za tydzie. Byo
jednak dosy do czynienia, w tylu miesicach senat nasz

cztery wielkie odprawi posiedzenia, pite nastpuje,

byem ju i na fakultetowym. Wreszcie jeszcze etykiet

dosy zajty zostaj. Midzy uprzejmemi przyjciami

liczyo si Capellego, który niby to in Yim gociny
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mojj traktowa czekolad. Trzeba mi zapomnie i w za-

proszonej kompanii nie stawi si. — Sprawunków go-

spodarczych coraz ju mni^j, wiele te do dalszego czasu

odoyem. Moe to pana brata Prota cokolwiek intere-

sowa bdzie, e dawny rycerstwa kompan Janowski,

znajduje si w Wilnie, jest konsystorskim adwokatem,

jeszczem go niewidzia. Zato nawiedza mnie exkapit8n

Michaowski, biedny on, adwokatem mu by trudno, coby

móg mie jak, odrobin swoje, to zawikane, a matka

skpa, a moe i sprawiedliwie nieubagana. Listy do-

noszce o nieszczciu Adamostwa i przytrzymaniu eme-

rytowi pcnsyi, po niemaj jak pisz odwoce. Tego

przypadku z pensy poniekd oczekiwaem, ale tego nigdy

przewidzie niemogem, e pan Stanisaw G. po przyjciu

nowego urzdzenia, e to nastpi, niewiedzia, ustala o

sobie opini. Prosibym którego z panów braci, eby
chcieli mimochodem wstpi do Gltiksberga i obligowa

go, aby, jeli mu co przyszo z ksiek dla mnie n. p.

Hallam, eby chcia wyda i w regestrzyk sobie zano-

towa. Prosibym przytem to, coby Gluksberg da, eby
to poruczy Wckiemu do przesania mi do Wilna, wreszcie

zaczam tu karteczk do Gltiksberga.

J. Lelewel.

LIST IV.

Do Ojca.

Wilno, dnia 25 Stycznia 1822.

Na dniu 19 stycznia w sobot, mia si kurs mój

rozpocz, ale to nienastpio, zdarzya si tylko dziwna

farsa, taka

:

Przewidujc, e w pierwszych chwilach moe by
liczniejszy nad potrzeb zbieg ciekawych, ocigaem si
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z rozpoczciem, eby oczekujcych znuy i ostudzi.

Kiedy ju odciga wypadao, obraem sal, jaka bya
najrozleglejsza, dopiero w wili ciwili rozpoczcia, kartk

o tym ozEajmujc przylepiem, eby mnij spodziewanie

wystpi.

Jak nadesza godzina czwarta dnia 7 v. s., udaem
si do dziekana mego oddziau, siadszy z nim na sanki

zajechalimy przed sal, wstpujemy na schody, prze-

ciskajc si midzy oczekujcymi, dotarlimy do drzwi

sali — daremnie, dalej ju iiiemona, ciba kompletna,

ludzi pod sufit peno. cigaj si rektor, inni dziekani,

niektórzy profesores, tum na schodach pomnaa si —
Rada, — utrzymuje rektor, e sala pod Nr. 2 obszer-

niejsza, ca publiczno do niej wzywa. Cignie pro-

cesya przez jeden uniwersytecki dziedziniec, wchodzi na

drugi i ja pomidzy jako delikwent. Na drugim dzie-

dzicu szczepi si setki ciekawych, jedni cign bez-

porednio na dziedziniec dalszy do sali Nr. 2 wiodcy.

Sala tamta prdko si napenia i inni za rektorem i dzie-

kanami na inny spiesz dziedziniec, staj pod wielkiemi

podwojatiii sali posiedze i ja poród. Roktor krzyczy

na szwajcara, eby j otworzy, bo ta rzeczywicie do-

statnia, szwajcara niema, sam rektor szuka go, biey do

sali Nr. 2 i postrzega gboko zatoczonego, a razem

dowiaduje si od niego, e klucz od tj sali posiedze*

nie u niego, tylko u ekonoma, którego w domu niema.

Wraca tedy do nas przed owe podwoje rektor i wzjwa

i wiedzie do zacienionej ju sali Nr. 2. Stajemy przed

ni, Groddka dobrze e nie zgnietli. Rektor krzyczy o

miejsce, krzycz na rektora, a ja z pokor oczekuj

koca. Niebrako rad, eby bd na dugim korytarzu

jakim, bd pod goem niebem zagai. Nareszcie dmuchn
Projektenmach er Kontrym, eby odoy do Ponie-

dziaku, przyj t propozycy rektor, i po wiccj jak

pógodzinnym bkaniu si takiem i nazibnieniu, ogo-
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Fzoiio odoenie zagajenia do poniedziaku. Mniemano
jednak, e to jest podstp rel<tora, eby si jakij czci
ciekawych pozby, i niemay jeszcze czas, dziedziniec,

na który si§ pod koniec wszystko cigno byo, bardzo

by ludny.

Po takici komedyacli, pizebaraszkowawszy godzin,

to na naradzaniu si nad poniedziakiem ze star^zerai,

to u siebie przy porterze z modszemi, udaem si do

senatu, gdziemy mieli nadzwyczajn sesy. Przed jój

rozpoczciem, Groddek narzekajc, e ledwie zgniecionym

nieby, przypomnia, e przed 15 laty on i wszyscy inni,

którzy wówczas za Strojnowskiego rektorstwa kurs otwie-

rali, e je otwierali wanie w sali posiedze publicznych,

a do tego w todze psowj. Prónom si a nij wy-

krca, e zwyczaj zarzucony, przytacza, niewielu moje

stron popierao, a rektor, eby mnie wicej splta,

wniós rzecz o todze na kocu sesyi przed sam senat —
krzyczaem co si przeciwko i do ostatniego tchu prze-

ciwiem si i protestowaem, podobno jednak w przyszy

poniedziaek przyjdzie jak rak wystpi.
Dnia 8 stawszy si z awantury dnia poprzedniego

gadk poowy miasta, wezwany byem do niadeckiego

Jana na obiad, po którym spokojnie u siebie dnia do-

konaem.

Dnia 9 oczekiwaem zbliajcj si godziny. Otwo-

rzono sal posiedze, wnet j ciba ciekawych napenia,

napenia j na przekor rektorowi
;
prócz modych wiele

duchowiestwa, obywateli, cz akademickiego senatu.

Moim kobiercem stó by przykryty, z za którego w psie

zdoby si musiaem na komplementa senatowi, pu-

blicznoci, ziomkom i modziey. Po takim akcie prze-

cisnwszy si przez cib, wszedem do m.oich aparta-

mentów i zrzuciem tog. Wnet i ten i ów nadszed,

tak e si do 9 zabawio. Jak uniwersytet exystuje

wprawdzie podobnego zdarzenia niebyo. Jakokolwiek,
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kilka przypadkowych kawaków do tego podniecio, u wiel-

kij czci jednak wyniko to wszystko z przycliylnoci

wielu osób. Niezasuyem na to, jednak to niemao

przyjemnoci sercu mojemu, ale wiele subjekcyi i deli-

katnego pooenia, które jeszcze sig przecignie czas nie-

may, z którego jeszcze niewiem jak wybrn! Na dniu

jutrzejszym trzeba si szczególnie uzbroi w spokojno

umysu i przytomno, bo jeszcze do kilkuset przema-

wia przyjdzie, a moe w cibie, a moe jeszcze nie bez

szukania miejsca, gdy sali niestarczy. Peno jest facecyi

z mego powodu, jak niebezpieczno eby si samemu nie

sta facecy?

10, 11 przeszy szczliwie, kady w innj sali, a co

któr wymylaj to cianieji^za, przykro w zbytecznej

cibie. Rektor sali posiedze otworzy niechce, cio ta

jedna byaby dostatnia. Spodziewaem si ciby, ale nie

takiej, spodziewaem si dobrego przyjcia, ale nie tak

dalece, mam teraz lekko liczc ze 300 suciaczy.

P. brat bardzo dobrze uczyni, e rozpiecztowa

listy i czciami je przesya, daj na tak manipulacj

nadal zupene penomocnictwo. - - Prosibym pana Jana,

eby móg albo dosta, albo kaza zrobi igiek, jak
do rysowania na kamieniu uywaj i takow mnie przy-

sa, niech raczy odda j Wckieniu do przesania, a

razem oznajmi, czyli midzy cieuszemi a grubszemi niema

rónicy. Papierografii poczem uywa, i zdaje si, e
bd móg tej sztuki uywa. — Prosibym, eby by
kto askaw i z Yolumiuu Igo wypisa mi to, co jest

przed pierwsz ile pamitam kart, przed statutem Ka-

zimierza Wilickim, na poprzedniej stronie w kilku wier-

szach czerwono napisane. Jest to po lew ej stronie przez

ca kart pisane o ortografii i omykach dawnego sta-

tutów wydania.

Prosz mi donie. U vvexlarzy Warszawskich za sto

rubli bomanych, wiele srebrnych dostanie w tych czasach.
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Jeli pan brat Prot bdzie w Warszawie, prosibym

eby móg si do biblioteki do Zaorskiego przej i do-

wiedzie si, czy nie byo co ciekawego o dzieach pol-

skich w Rvue encyclop. Czy co Piwnickiego nie

ogoszono. Rudoinina z Parya przybyy mówi mi, e
co tam nowego miao by ogoszone tego Piwnickiego.

U mnie coraz to si ustatkowywa porzdek, dwa

pokoje sobie powoskowaem, mój Stanisaw jest do
biegym froterem, chocia nie bardzo ochoczy do gwa-
towniejszych ruchów. Zdobyem si i na yeczki do

kawy, do trzech dziesi dokupiem — reszta potym ....

Ale te dotychczas finanse moje do zera zredukowane.

Pana emeryta Warszawskiego jednak musz by daleko

gorsze. Prosz mi o nich donie. I cokolwiek innego,

kiedy sejm? Czy Lubecki naprawia bied, czy winie
pozwalniani? Co z uniwersytetem warszawskim sta si
ma? Tu rozeszo si, e ma by rozwizany i na szkoy

wyszych wydziaów na sposób francuzki podzielony.

Bilet tu zaczony prosz przei^a do biblioteki.

Jeeli p. Prot bdzie w Warszawie jakokolwiek wolny,

prosz go, eby chcia wstpi do biblioteki i wypisa

mi par kawaków aciskich, które Zaorski powynaj-

duje, to jest cay w bilecie Zaorskiego interes.

e tyle prób zanosz, mocno przepraszam. Ro-

dzicom Dobrodziejstwu moje uszanowanie. Rodzestwo

serdecznie ciskam.

J. Lelewel.
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LIST V.

Do Matki.

Wilno, dnia 19 Lutego 1822.

Wanie chciaem narzeka, e Matka Dobrodziejka

obiecaa do mnie pisywa, kiedy odebraem list pod dal
29 Stycznia, za t ask Matki Dobrodziejki skadam
dzigki, a prosz tego o wicej. Matka Dobrodziejka obie-

caa mi pisywa o dziaach, o tym co niema. P. brat

Prot i P. N. pisali do mnie utyskujc, e mimo zgro-

madzenia si rodzestwa guche o tym byo milczenie.

Marcellinie na zdjcie powlecze z bererek, którym

mole groziy, bardzo obligowany, ale co do powlekania

moich tu mebiów jeszcze decyzy czasowi dalszemu zo-

stawiam.

Majc duo do czynienia uiemam czasu niczym si

martwi. W tych czasach przeznaczony z naszego se-

natu do rewizyi kassy, wiele ksig sznurowych werto-

waem i wielkie summy liczy przyszo, 76,145 rubli

srebrnych remanentu, a 35,000 rubli srebrnych jak summa
etatowa trzeciej czci roku wieo wesza. Tak tedy

i mnie kolej rewidowania spotkaa.

Co si tam z Sengtelerem dzieje?

Szczególn te tu rzecz pisano z Warszawy, e p.

Surowiecki ma by gównym dziaaczem planów nowj
edukacyi? Jak to tam jest? Co Surowiecki porabia?

Prosibym o objanienie.

Niespodzianie w tych czasach mae szkody po-

niosem, dotd niemógem trafi do mojj dawnej praczki,

napar si tedy ssiedzki jeden sugas, aby jego ona
praa, udao si raz i drugi, za trzecim razem stracia

mi dwie koszule i chustk na szyj — jako je tam na-

leycie pucia i do Memla popyny. Znowu, dni par
temu, assystujc na jednym maym wieczorku licznj
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w ciasnocie kompanii, w nowym fraku moim, wypaliem

sobie wiec na stole stojc dziur na plecach. Jak

przypadki po ludziach chodz.

Ludzie powiadaj , e jeszcze takiego zjawiska nie-

byo, eby kto w uniwersytecie, gdzie co jest, tam jest

i Lelewel, czy gdzie ogie, czy woda sobie niezgodne',

on tara. Niewiem dugo tego bgdzie i kto si najprzód

na ranie skrzywi. W tych dniach byem par razy na

obiedzie u pana Jana niadeckiego, mego superiora,

byem na tacujcych dwu wieczorach u Szpicnaglów,

byem na assamblach i muzyce i piewach u Franka

i t. d. — Od miesica przyjecha do Wilna z Peters-

burga Lobojko, który w tyme prawie czasie co ja na

history, on na literatur rossyjsk powoany zosta,

naley on do fakultetu literatury, dziekan tego fakultetu.

Grodek na powitanie jego w tych dniach dawa obiad,

i ja na tym obiedzie by, wszystko to kopotu mocno

przyczynia, a rozumiaby kto, e czas jedynie na kroto-

fili trawi, e mi a nadto jest wesoo. Nieraam zwy-

czaju przed czasem si frasowa, wszake bez przykroci

ycie obej si niemoe.

Korowody jako tako ze sal skoczyem, przeno-

szc si z miejsca na miejsce trafiem nareszcie na tak,

w której miecimy si cho nie bez ciby, dotd stale

okoo 400 jeeli nie wicj bywa. Nic dziwnego, bo

uniwersytet bardzo jtst liczny tego roku, 670 modziey
liczy. Nie jest to najdogodniój z liczb wielk — trzeba

duo krzycze, a tym wicej, e mój gos wcale nie jest

donony. Zawsze dotd szczególnych grzecznoci, którym

niezdarza si dosy odpowiada. Co bd siedz jak

szczur na otarzu, któremu kadz — to nie dziw, jeli

si kadzcym kadzi uprzykrzy, ale jak z boku, gdzie

kot wyskoczy a za kark uchwyci? Jest to gdzie w baj-

kach Krasickiego.



Marcinkowski Jaxa do mnie pisa i przysa mi 6

biletów na prenumerat swego poematu o Rzekach

w Polscze.

Co si z panem Józefem Miklaszewskim dzieje, jego

historya bardzo si tu po Wilnie rozchodzi, ale Za-

wadzki j po 8 zotych sprzedaje.

Na teatrze Wileskim jeszcze niebyem, z We-
rowskim raz tylko widziaem si na ulicy. Ju Werowski

i Leduchowska po ostatni raz grali na teatrze, co ze

sob, zrobi, niewiem.

PP. bratom za pami obowizany jestem.

Rodzicom Dobrodziejstwu moje uszanowanie — Rodze-

stwo ciskam.

J. Lelewel.

LIST VL

Do Ojca,

Wilno, 27 Marca 1822 r.

Ju to bardzo dawno jest temu, com niepisa, po-

niewa mocno zatrudniony byem i niemóglem wynurzy
ukontentowania, które z domem podzielam z wypadków

sejmikowych. Po odebraniu pierwszego listu, w którym

projekta doniesione mi byy, poczem si z tego nieco

przechwala, alici wkrótce oddali mi wizyt redakto-

rowie gazet pytajc, czy to mój brat, o którym z W-
growa czytali Tak tedy najprzód z gazet dowiedziaem

si, a po niejakim czasie i list Ojca Dobrodzieja otrzy-

maem. Juci prawd mówic. Ojciec Dobrodziej ma
jakkolwiek z synów konsolacy.

Jak uwaam, JW. Podlaski czu cokolwiek, e w 3cim

cyrkule spad. Niewiem okolicznoci, któreby mogy da-

Listy J. Lelewela. Tom I. 2S
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wa powód do tego. Wszak w piknych ugania si
przedsiwziciach, chu bezskutecznie powinno satysfakcj

przynosi, a spadnienie nieponia.

I to podobno nie le, e si co wyjania wzgldem
dziea. Straciem poniekd pami, jak co byo w tym

niegdy, i z oddalenia nieumiem nic o tj rzeczy mówi,
ale — chocia Marcellina z takij prawdy niekontenta

bywa — jednak lepijby zrobia, gdyby w possesj jak
wesza. Niebyoby to z korzyci dla mnie, azatym

zdaje si, e z serca to radz Roztrzygnienia o eme-

ryturze wygldam.

Pierwszy raz próbuj przesyki poczt do Warszawy

dukatów 30 — prdzj prawdziwie niemógem, niedaj

im adnego przeznaczenia, bo nieznam dosy w tj chwili

stosunków domowych, tylko nadto pewny jestem, e nienaj-

lepij stoj. Matka Dobrodziejka najlepiej projekta uoy,
jak je tymczasowie obróci, s bardzo wane. Przy

pierwszej sposobnoci prosz mi donie, jak zoto w War-

szawie idzie?

I mnie te przyszo w tych czasach aiespodzianie

zdoby si na mundur — jutro go przymierzam, za dni

kilka bd w nim wystpowa przed jeneragubernatora

i wnet przyby majcym kuratorom, bdzie wiele do czy-

nienia, przewiduj to!

e o Wilnie plotek niebrakuje, a z nim i o mnie,

nic dziwnego; gdy ich {leno jest po rossyjskich dzien-

nikach, tylko e w nich takich banialuk, jakie kto po

Warszawie plecie, niezoajduje si. Audytoryum zawsze

liczne, brzcz ju lutnie pochwaami, a ja sucham rady

Matki Dobrodziejki i bawen w uszy kad. Niemam

na co narzeka teraz, ale lepiej byo, kiedy mogem bez

chaasu i bez wystawy pracowa.

Co pan brat o Wincentym pisze, to w Wilnie nieco

inaczej powtarzane by poczo, czyli to jednak prawda,

o tem wielu powtpiewa — czyli to autentyczne?
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W Wilnie przynajmniej niedawno bya, a podobno

i bawi panna Horajn, jest zdrowa, o jej stanie dotd

dobrze dowiedzie si niemog — o jj podupadnieniu,

zdaje sig, e niedosy tu wiedz, wreszcie czy o tj sa-

mj mowa? — dobrzeby cho imi wiedzie. Niedo
jeszcze pozbieraem wiadomoci, eby co sliombinowa.

Za doniesienia liczne wszystkim niezmiernie obowi-

zany jestem. Matka Dobrodziejka wzywa mnie, aby si

owiadczy z moim zdaniem i yczeniem. Moje jest

takie, eby mogo by dogodne rodzestwu. Na wszelkie,

jakie poczyni ukady, przystaj i bdzie dobrze. A jak

dobrze po skoczonej rzeczy bd móg wiedzie i wy-

jania.

U nas w ludnym miecie, w którym taki zbieg mao
czynnj modziey i dosy wojska, wydarzaj si róne
awanturki, ale zawsze ciekawsze s warszawskie, które

niepewnie i niedo wyranie kursuj. Rozgadano nie-

dawno, e pismo Niemcewicza zabrane zostao, e róne
periodyczne poprzerywane, jak dalece to prawda?

Rodzicom Dobrodziejstwu moje uszanowanie. Ro-

dzestwo serdecznie ciskam. Szwagrowi za pami sta-

teczn dziki i uciski. Jak te ich interesa Bokowskie

kocz si?

Matka Dobrodziejka ma wiele materyi do pisania

a niepisze.

Bruno Kiciski czy zdrowszy? czy za opieszao

w odpisie moim nie gniewa si na mnie.

Mam wiadomo, e Brykczyski serjo do Warszawy

powraca myli.

Piwuicki by ju w Revue Encyclop., poniewa

miaem ju z Warszawy mae z niego wypisy. Miaem
t nadesany wypis maj, a z wielk pochwa recen-

zyi moich bada staroytnoci take w Revue Ency-
clop. z podpisem A. J. znajdujcj si.

23*
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Naprdce wydrukowaem w tych czasach i wyszty-

chowaem jedno dzieko, którego egzemplarze niebawem

przysze i przesyajc znowu cokolwiek napisz.

Jeszcze list ten zaleg do dnia dzisiejszego 1 kwietnia,

novi styli. Od dwu dni dwu pastw senator, uniwersy-

tetu kurator przyjecha. Dzi mamy pierwsze posucha-

nie. — Zbliaj si ju wita i kopoty.

Z moim superiorem panem Janem niadeckim zawsze

dotd odnawiaj si obiadki, to jest on mnie na swoje

zaprasza. Ale dnia wczorajszego musiaem wymówi si

jeinu, poniewa wprzód zainwitowany byem od pana

marszaka podkomorzego Twardowskiego.

J. Lelewel.

LIST VIL

Do Ojca.

Wilno, dnia 14 Kwietnia 1822.

wita przechodz wesoo, poniewa bardzo czynnie.

Ksi senator dwu mocarstw kurator bawi w Wilnie iywo
jest czynny. Na dzisiejsz tylko niedziel i jutrzejszy

poniedziaek wyjecha na dniu wczorajszym do Zalesia

do Ogiskiego i wnet powraca.

Na dniu wczorajszym w wielk sobot a na prima

aprilis, poobieralimy wielu profesorów, midzy tymi

Józefa Twardowskiego podkomorzego i marszaka Pi-

skiego. Na profesora matematyki, wezwany od ksicia,

przyby do Wilna i bawi w nim trzeci tydzie. Bywamy

u siebie nader czsto. Tydzie zabiegów i projektów

dwigno rzecz, która wiele na losy uniwersytetu wpy-

wa bdzie. Przeznaczenie Twardowskiego jest na rektora

uniwersytetu i to niezadugo nastanie. ICsi niemao
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nad tern pracowa, poczjy ?i róne zdania i skon-

noci, a mianowicie nas modszych. Tak tedy odrao-

dniewa dugo zgrzybiay uniwersytet. Teraniejszy nasz

rektor Malewski zoy ua rce ksicia dymissy swoje,

trzeba zatem spieszy si, na jego miejsce innego przy-

gotowa. Tak tedy wczoraj bez koca gosowalimy.

Po sesyi siedziaem u siebie, gdzie liczna utrudzia mnie

herbatka. Ostatnie godziny najweselsze byy, gdy po

wikszej czci rozeszli si, a pod koniec przyszed Twar-

dowski i kapitan Gecewicz, zacny zuch. Samoszóst do

pónocy na kozetce zeszo. Przy tej jednak wesooci

naszej wielu pacze i sprawiedliwie pacze. Kurator

zjecha, sodki, uprzejmy, ale surowy i w dziaaniu nagy.

Seminarzyci oskaryli swego regensa i ca admini-

stracy. Niezwocznie zasiad kurator na radzie semi-

naryjskiej i wszystkich wykraczajcych z miejsc wyru-

gowa. Podobny akt zawieszony jest nad wielu. Dla

innych odwleczony, przyzwoiciej si zaatwi. Surowoci

tj byo potrzeba, ustpujcy narzekaj na siebie.

Tak si u nas wielkie rzeczy tocz. Od dni trzech

ciepa wiosna, zdaje si, stale nastaa. W wielki pitek

uderzyo ciepo pogodne, tak e w wielk sobot oschy

ulice i obchodzenie grobów niezmiernie ywe byo. Po-

goda suy witom, mielimy t i kwest wielkotygo-

dniow. Na mundur zdobyem si, tylko jeszcze do

wasnego kapelusza nieprzyszo. Trzeba mi tedy jeszcze

jedne ceremonialn wizyt odby, to jest prezentowa

si jeneragubernatorowi.

Wielu z nas bylimy kolej u ksicia kuratora ko-

lejno na obiedzie. Jeszcze i w tych czasach wypado mi

czsto nieobiadowa w domu. A dzi rozmaite powin-

szowania Alleluja odbieraem, przy których dzikowaem
za wiersze, których tu egzemplarz zaczam.

Z powodu bytnoci ksicia kuratora w interesach

edukacyjnych, przybyli i z Woynia marszaek Drze-
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wiecki i pisarz sdowniczj edukacyjnj komissyi Rudzki,

bywaj u mnie. Przejedali oni przez uck i widzieli

Dziadunia — zmieniony jest, osabiony i cierpicy.

W tych czasach znowu wysyamy róne uniwersy-

tetu osoby na woja. Trzebaby mnie kiedy przejecha

si, ale tych wakacyi niepodobna mi podróy przedsi-

wzi. Odkadam to do roku 1823. Tymczasem licz

czas jeszcze trzymiesiczny do chwil, w których mam
nadziej, e w 1822 nóki Rodziców Dobrodziejstwa

uciskam.

Otrzymaem dni kilka temu, arkuszowy list od p.

Józefa M., explikuje si, dla czego popad w nieask u

Matki Dobrodziejki, wszyskie cierpienia i kopoty swoje

wyuszczy. Skoro bd mia wolny moment, uprzej-

moci jego osobnym listem odpowiem. Tymczasem jeliby

komu z nim widzie si przyszo, prosz mu kommuni-

kowa ucinienie moje.

Z ksiciem kuratorem jest i Kluczewski, widujemy

si, wczoraj by u mnie na herbatce— artuj tu z niego,

e bardzo mu na rk podró do Wilna wypada, bo

zyska niejaki wypoczynek po szlubie, po spenieniu

pierwszych maeskich trudów,

W tych czasach wydrukowaem mae dzieko, któ-

rego egzemplarze niedugo przesze.

Rodzicom Dobrodziejstwu moje uszanowanie — Ro-

dzestwo ciskam.

J. Lelewel.
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LIST VIII.

Do M a t k i.

Wilno, dnia 2 Czerwca 1822.

Ju to bardzo dawno, em niepisa, a najprzód pisz

w kwestiach, na litóre bd odpowiedzie mnie wypada,

bd jak wiadomo da.

Grubego listu Konstantego widziskiego dotd nie<

odebraem.

Z Glitksbergiem niema ju o czym gada, chyba to,

e Hallama doczekaem si inn drog, z Wilna go

zapisawszy.

Podobnie ani igieek i sztyftów jeszcze nieodebraem
— ma by u kogo jaka do mnie expedycja, alem jeszcze

ij nieotrzyma.

Niedawnemi czasy przesaem przez pewn okazj

kilka egzemplarzy mojj broszurki in 4to — jeeliby nie-

dosza jeszcze, nieleby zgosi si, czy niezalega u

Wckiego albo Gliiksberga?

Za wszystkie wiadomoci, o emeryturze, o którj

wiadomo ze stolicy pewnie nie tak zaraz przyj moe,
o Majewskich i cliorym i Tomaszu, o Rodzestwie i in-

nych interesach, mocno dzikuj, milo sobie odczytywa

je. W jednym licie Matka Dobrodziejka spodziewa si,

e bd w ucku i e po drodze do Szydowa zajrz.

Pono e i uck i Szydów z Wilna do Warszawy jad-
cemu niebardzo s po drodze.

Jakie najwiesze z ucka wiadomoci w Warszawie

bd, prosz o udzielenie.

e si panów bratów rzeczy chwiej, to niedobrze.

Moje chwia si niemog, bo nic si na to niegoni. Po-

lubienie si z przyszem yciem byo moe najlepsze dla

mnie. Spokojny sobie jestem i wesó, kiedy kto chce
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tego, ale ktoby mnie w jakie kopoty plta chcia, ten

bez wyrozumienia jest. Z moich zatrudnie do^y mam
kopotów, i tego pewnie nikt dobrze niezna, e nad siy,

e tyle z satysfakcj, ile niema czasu o czym innym

i wypoczynku myle.

Wypoczywam jednak niemao, albo polez sobie na

kanapie, albo na stoku siedzc podrzymi, albo na ko-

zetce czas przepdz; ten i ów niemao mi godzin zaj-

muje. Wieczorami do póna w noc tak czas uchodzi.

e Moczulski dozna trudnoci, to sprawiedliwie,

mnie to wcale niedziwi — to wicej dziwi, e go do-

puszczono.

Skoro tylko gazeta z wiadomoci o awansie naszego

kapitana dosza, zaraz wiadomo miaem, albowiem re-

daktorowie gazet tutejszych przychodzili do mnie dowia-

dywa si czy to mój brat.

X. Stanisaw Moroz pisa do mnie z probostwa

swego, dostaje mu si teraz inne jakie bardzo posane,

jedna z najposaniejszych na Woyniu parafia. Niewiem

czy j ju otrzyma? musia do Stryjów o tym pisa.

Z owych 30 bardzo dobrze Matka Dobrodziejka rzecz

rozdysponowaa, niewiem tylko, czy wane doszy, bo

istotnie bardzo wane z pomidzy lat 1814—1819 prze-

saem, wane na wielki kamie.

Naszego uniwersytetu kurator cigle jeszcze w Wil-

nie bawi i doczeka si zjazdu Najjaniejszych. Zebrao
si przytem liczne wojsko, gwardja, i w tych dniach

rewja.

W uniwersytecie mielimy w tych czasach wiele do

czynienia, elekcyi projekta, decyzje, a w tem róne kol-

lizje z obywatelstwem. Toczy si kwestja o admini-

stracje dóbr funduszu edukacyjnego, czyli ta jak ukazy

nios, ma cakiem do uniwersytetu nalee, czyli ni
komissya obywatelska, czyli kancellarja zajmowa si.
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Rok si zblia do koca a z nim naciskaj eKamina,

czytanie rozpraw, które uczniowie do stopni do premium

pisz. Kopotu niemao.

Poznaem si te niedawno z 841etnim X. referen-

darzem Pawem Brzostowskim. — Z biegu rzeczy w uni-

wersytecie i z ociaoci mojej, z superiorem Janem

rzadko si w tych czasach widywa przychodzi.

Dnia dzisiejszego tedy w dzie Zielonych witek
stan w Wilnie nasz Monarcha. Wilno oczywicie w wiel-

kim byo ruchu, wieczór illuminacja. Wszystkie wiel-

koci w Wilnie znajdujce si otoczyy majestat. Ze

wszystkich najduej bawi kurator.

Rodzicom Dobrodziejstwu nóki cauj — Siostry,

Braci i Szwagra serdecznie ciskam.

J. Lelewel.

LIST IX.

Do Rodziców.

Wilno, dnia 26 Czerwca 1822.

Poniewa wakacje si zbliaj, pisz ten list ostatni

przed wjjazdem z Wilna, i odebrawszy jego, ju wicj
do mnie prosz niepisa, bo mnie list w Wilnie nieza-

stanie. Za par tygodni zaraz po w. Piotrze ruszam

w kompanii w podró. Ale niebd jeszcze tak zaraz

mia pociech uciska nóki Rodziców Dobrodziejstwa,

poniewa puszczam si na Woy do ucl<a, co dalj

z ucka przedsiwezm, o tm uwiadomi. Nic o tym

do ucka niepisz— wolabym niespodziany tam zjecha.

Od niejakiego czasu przebywa u nas Lipiski —
da dwa bardzo pikne koncerta, tylko bardzo drogie*
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po z. 20 bilet Za pierwszym razem mia przeszo 200

suchaczy — za drugim okoo jjótorasta. Mao zna-

jcy muzyki nieumiej go admirowa, \Yidz có rónego
o(i pospolitego grania, ale nievs'iedz, co ciwali. Znawcy

z profesyi skrzypkowie s w dziwnym zacliwyceniu. To
wszystko co dotd syszeli, jest niczym dla nici, bo i naj-

trudniejsze Kodego miejsca mog tentowa i mog si
im uda. Lipiskiego jest niepodobna, bo trzeba mie
jego palce, eby tego dokaza. Jest to piknie widzie,

jak talent jego przy skromnej i niewiele zapowiadajcej

postawie wraenie czyni. Wielu z naszych artystów zdaj
si z jakim uszanowaniem poglda na niego. Wszake
jci^t przystpny, chtnie rozmawia, daje rady i jednego

uczy rónych sposobów. Jeden z marszaków powiato-

wych, Robert [Kleczkowski, zamkn si w jednym po-

koiku i cae swoje mieszkanie Lipiskiemu do czasu

jego pobytu w Wilnie odda.

Expedycj Konstantego widziskiego i igieki do

litografowania odebraem.

Odebraem te i list z obszernym wypisem zReyue
Ency clopediue. Czy si godzio, eby Ojciec Dobro-

dziej tak sobie prac zadawa.

U nas zbliaj si wakacje i wypoczynek, ale razem

w te dni teraz najwicj do czynienia. Z niektóremi

ju mi si zaatwi udao. Do egzaminu z historyi sta-

wao 130, szczciem jeszcze, e w tym roku nie wielu

jeszcze dysputacje pisao. Byo ich jednak kilkunastu.

Omiu ubiega si o premium storublowe, i o tym trzeba

bdzie stanowi, komu te sto rubli dostanie si. — Do-

sy mi si w tych czasach politykowa udao, em nie-

zosta do komitetu wpltany. W takich tylko zasiadem,

które na jednj lub dwu sessyach koczyy si. Wszake
w tych dniach uformowa si komitet tomaczenia sta-

tutu litewskiego na rossyjskie i poprawienie omyek
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w polskim, do tego nale, a to bdzie rok przyszy nie-

kiedy trapi.

Posiedzenie publiczne przy zamkniciu roku w uni-

wersytecie take mnie zatrudni, bo mam na nim czyta

cho niewiem jeszcze co.

Wszake wszystkie te szkolnictwa nikogo tam inte-

resowa niemog. Zajty nimi, niemara o czem pisa,

w ustroniu naszym nic osobliwszego nad szkólnicze nie-

zachodzi.

Pogody przemienne, zimna cige, w polu zboe
buja pustemi kosami, na Biao Rusi mnoy si ndznego

tuactwa. Po za Dnieprem wieniactwo wsi swoje opuszcza

i pomyka si ku naszym stronom, ani ich panowie po-

szukuj !

Z Bialo-Rusi przyszed na myl Mikoaj Pawowicz,

znalazem go le pooonego. "W Wilnie wyprawiem

do gymnazjum do Mohilewa, trocha tam ciasno koo
niego, poniewa pensya niewielka, a przytym banko-

cetlami. Chce jednak wypocz cho lat kilka, nim si

co pomyl ni ejszego otworzy.

Janowski by u mnie z Michaowskim, ale mnie nie-

zastali, e co i z Michaowskim w tych czasach niezdarza

si spotyka, moe by, e i z Janowskim w tym czasie

przed wakacjami widzie si niezdarza.

J. Lelewel.
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LIST X.

Do Matki.

Dnia 23 Lipca v. s. Niedziela, z drogi.

Chciaem dotrzyma sowa i z ucka pisa, ale

mnie wyperswadowa p. Deszert, ebym tego nieczyni

owiadczajc razem ]\Iatce Dobrodziejce, e co wzgldem
mnie w Warszawie utrzymywa, od tego si niecofa.

Ju tedy niemay czas w drodze jestem. Ruszywszy

w kompanii z Ignacym Danilowiczem, take uniwersy-

teckim, na dniu 3 Lipca w poniedziaek nad wieczór,

wstpilimy do Chreptowicza do Szczors we rod, z kd
o pónocy ruszywszy dalej, w sobot bylimy pod Pi-
skiem w Welenicy u Twardowskiego. W niedziel po

poudniu, cale rano, we rod znalelimy si w ucku.
JWX. Biskup w sobie jest zdrów, tylko jeszcze nogi nie

su, strzykanie i ból w jednj, opryszczenie dolegliwe

drugiej, róne jeszcze cierpienia zadaje.

Z niedzieli na poniedziaek j)oczt ruszylimy do

Krzemieca, mil 12 od Lucka. Z kd (odwiedziwszy

tam tycb, któryci si znalazo) po pónocy z poniedziaku

na wtorek wracajc, we wtorek rano wstpilimy do

Mynowa do Chodkiewicza, gdzie nas wabi rkopism

ruski statutu litewskiego, obejrzawszy go, we wtorek na

poudnie wrócilimy do Lucka. W pitek wyprawiwszy

yda naszego dla popiechu przodem, w sobot za nim

dojechawszy, zaraz po szabasie dalj za nim ruszajc,

przebywamy Uciug w niedziel i na obiad do Ustin-

nego cigamy. Jutro spodziewamy si by w Zamociu,

we rod w Puawach, gdzie nie{)rzewiduj dosy co bdzie

dalj, chciabym jednak szabasowa w Woli Okrzejskiej,

a przez Konty, Wol Cygowsk i Grochów naostatek do

Warszawy trafi, aby Rodziców uciska.
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Taka jest osnowa dotycliczasowj i przyszej podróy
naszej. Jeeli wraz w kompanii do Warszawy nieprzy-

jad, kompan mój na kilka dni do Warszawy do mnie

zjedzie, ale subjekcyi w domu nieuczyni.

W dzie naszego wyjazdu JX. biskup take wy-

jeda na obiad do Iwaczy do p. Bystrych.

J. Lelewel.

LIST XL

Do Rodziców.

Wilno, 19 Wrzenia 1822.

Ju jedne poczt uchybiem, em o sobie jakby na-

leao jeszcze wiadomoci nieda, atwo przyczyny s od-

gadnite. em i z drogi niedotrzyma sowa i nic nie-

pisa, to stao si nie z mojj winy, ale z przygód, które

wnet wyliczam i z tj przyczyny, e si przecinay raczej

pocztowe drogi i niebyo gdzie na stacyi jakij za-

trzyma si.

Wyjechawszy jak wiadomo dwiema bryczkami we

rod koo trzeciej czy czwartj, wiezieni od Lejbki i

Abrama, minlimy K^obylk, i cignc po ciemku do

noclegu Abram przewróci bryk ze Stanisawem i jego-

mocia, który z nim jecha. Po noclegu we czwartek

cignlimy ku przewozowi, w tym ko wieo kupiony

u bryki parokonnej zasab, zaraz szczególna kuracya si

rozpocza. Wziwszy yd^i nó i kamie do tuczenia,

ponacinali skór na bokach midzy ebrami po razy dwa,

raz na karku, blisko ogona i raz gdzie na gowie.

Niewiele to pomogo, zapowiadano po wsiach, e w Ka-

mionce nad Bugiem, o którj e nie egzystuje, zapewnia
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nas uczony Surowiecki w dziele swoim o upadku miast

w Polszcz, e tam biegy konowa si znajdzie. Do-

cignlimy do Kamionki, a bez wtpienia agitacya ko-

niowi posuya. Gospodarz chrzecianin na karczmie sie-

dzcy, bardzo uczynny czowiek a razem uczony, wybieg

i rozesa dzieci, aeby biegego konowaa szukay, tym-

czasem sam konia ratowa pr/yrzeka. Po niemaym

trzepotaniu si pobieg do konia, pojrza na niego, podniós

rce do góry nad gow, na krzy zaoy, znowu roz-

tworzy i trzsc niemi, wypiewywa hoho, hoho, hoho-

hoho! ju po koniu, nic z niego niebdzie. Wzmagaa
si konsternacya, gdy przyby konowa, ko chodzi, po-

kada si i wstawa, ciniono mu nozdrze nie bez tru-

dnoci, parskn, bdzie zdrów krzyknito, ale co mu
jest! na co chory? dzieliy si zdania. Konowa utrzy-

mywa, e ma zatrzymanie moczu, ydzi przeczyli, bo

niedawno moczy, ale raczj twierdzili, e konisko na

sieczce schowan, objad si czystego owsa. Co bd
pka biego konowaa, a ko jak stka, tak stka i

pokada si, bo jak ydzi mówili, e go brzuch boli.

W tm przychodzi na myl, e Piotr, ojciec konowaa

od syna bieglejszy. Do prdko znalaz si bieglejszy.

Krzykn Piotr: to paskudnik! Wiza tedy konia, ka
go na ziemi aby paskudnika zdj. Lecz gdy zajrz do

oka, a oto paskudnik na zawsze zdjty, ko od pasku-

dnika uwolniony, bo cakowicie ma mrygawk oberznit,

niema tedy ratunku. Puszczony ko z zupen na nowo

wtpliwoci. Tymczasem poudnie mijao, pasy si i

inne i powoli chory do nich przystpi sam i je pocz.

Tak ranek czwartkowy zeszed, zaoylimy kcnie zdrowe

i chore, przewieli si i jechali dalój. W pitek ze

dniem mnie zacz wie par koni Abram, a mój dwór

trzema Lejbko. Przejechawszy posady Kurpików midzy

pit a szóst godzin, zajechaem do Gsiorowa. Jeszcze

spaa matka wielu dzieci Oldakowska, chtniejednak wstaa,
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gdy si o interesie dowiedziaa. Odliczyem rubli dwiecie

na stole, a z tego bardzo córki kontente byy, z nich

jedna pani N. chciaa jecha do Warszawy a niebyo

za co, ta sama i)ani N. powiadaa mi, e mama dwie

jej siostry niedawno za m wydaa, i wydatki z tego

powodu w domu trwaj, a tymczasem widziaem dwie

inne siostry snujce sig, a to wszystko oprócz innych

sióstr i 'jedenastu synów, z których jednym by nie-

boszczyv Ignacy, po l^tóiym ten spadek 200 rubli wy-

pacaem. Zacny ubogi dom. Naj)iwszy si kawy ru-

szyem dalej. I tu zupenie plan podróy odmieni si.

Tyle zaszo mitrgi, e niepodobna byo ni w sobot,

ni w niedziel do Grodna cign. Od Gsiorowa do

Ciechanowa tylko mil 3. Proponuj mi ydzi granic

w Ciechanowcu przejecha, w Brasku szabasowa, a dalej

przez ich siedlisko Krynki prosto do Wilna rusza.

Ch zobaczenia nowoci i nowych któw Podlasia sko-

niy mnie do przyjcia projektu. Przebywszy tedy Nur

nowy Ciechanowiec i Komor Polsk, zatrzymalimy si
w starym Ciechanowcu, na komorze Rossyjskij zatrzy-

mali duej, anieli si mona byo spodziewa. Wolny od

kontraband, atwo sza rewizya, ale kufer ksig i statuta

litewskie kopotu nabawiy. Chocia od razu prosiem

o zaplbowanie, trwao jednak dugo poszukiwanie po

ksigach, czyby uiemona ich bez plbowania przepuci.

Po dugim poszukiwaniu dao &i z ukazów wyrozumie,

e zaplbowa trzeba. Jeszcze tedy dusze plbowanie

nastao wicej szeciu godzin, tych trudów, opodal nas

od Braska na nocleg i szabas w Rutce, dobrach Osso-

liskich, zatrzymay. Z pude kapeluszowych uszyko-

waem sobie w budzie w bryce stolik, wyjem atrament,

papier i pióro i pisaem zagajenie kursu historyi. Pi-

saem i trocha jeszcze czasu zbyo na lektur — zaraz

po szabasie na ca noc w podró. Przed szabasem co-

dzie dokucza nam deszcz. Szabas by pogodny, noc
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podróy i cala uiedziela by czas ulewnego cigego
deszczu, ale nic flaga nieznaczya, pitnacie mil od Kry-

nek z wieczorem w niedziel dokonane zostay. Prze-

bywszy noc szeroko rozrzucony may Braslr, pomidzy
Bielskiem, Biaymstokiem, Swisocz i Grodnem, prze-

rzynalimy si przez ciasne, ydom wiadome drogi, przez

Zabudów do Krynek i stanli. Ztd do Wilna mil 25,

a do sdnego dnia niecae dwa dni. Abram chcia po-

dug przyrzeczenia na termin na wtorek wieczór do

Wilna dostawi, ale Lejbka kopoci go. Ju w cigu

dotychczasowej drogi pokazao si byo, e nie jednym

furmanem jad, ale kompani dwu sprzonych. Dawao
si to czu, a najbardziój w Krynkach samych. Lejbko

Abrama szwagier, yd sobie i wszystkim nieznony,

okropnie mitry, przed noc gada inaczej a ze dniem

inaczój. Targowa, przewleka, próno byo przekada
ici szkod, gdy daleko od Wilna zostan, umawia si

z Abramem i umawia dugo, kto ma wie, jakiemi

komi, jak bryk? Huknem niekiedy niby z gnie-

wem a uywaem cierpliwoci, Kolo ósmej, gdymy ju
dosy naszj staoci wzajem dowiadczyli, ruszy ze mn
Lejbko! Zmierzalimy mil kilka od Niemna po drogach

ciasnych, a do tego okrutnie kamienistych. Cae to ko-

lano Niemna, jak si ze swego kierunku zachodniego

wykazao, wród yznej ziemi w pónoc aby minwszy
Grodno, szorowa szerok szczernych piasków przestrze,

cae to kolano mil kilkanacie wzdu, a po 3 i 4 mile

wszerz, zasypane j( st kamiemi, które w bliskoci Grodna

na budowy przyrzdza Tyzenhaus. W tj swojj czyn-

noci nierozcign tak daleko swej dziaalnoci pod-

skarbi. W caej przejechanej przestrzeni jeden tylko

z kamieni pobudowany ukaza si kocióek, wystawu-

jcy istny obraz cian marmurowych, Ale przez te mil

kilka prdkij jazdy okropnie si stuc przjszo. Przy

unie po popasie przebylimy Niemen i w nocy do traktu
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Lidzkiego dojechali. We wtorek yd chcia na sdny dzie

do Woronowa docign, byo mil dobrych 10. Budzi-

limy Lejbka, ale on rozmarzony spa, w dzie dopiero

wyjechali; konie po rónych tarapatach poczynay wy-

ranie i powolnie, jeszcze blisko trzy mile do Woro-
nowa a soce si znia. Str;ich Lejbka obj, blij

bunicy nigdzie niema. W proby tedy, eby mu po-

zwoli wyoy jednego konia, aby móg konno dojecha

na czas. Tak tedy zaczyna si moje panowanie, cze-

kaem te tej chwili zblienia si dnia sdnego. Zgoda,

zawoaem, ruszaj sobie naprzód. Stanisaw powiezie,

ale pamitaj naj czowieka, aby mnie jutro do Wilna

dowióz mil 8. Solennie yd przyrzeczenia ponawia,

bo tak proponowa, taka umowa bya, dosiad najlepszego

konia swojego Lejba, oklep, dobieg do Woronowa stu-

czony niezmiernie, wyrzekajcy, e wicej konno jedzi
niebdzie. Po ciemku do Woronowa dojechaem, jeszcze

mil 8; rano wyjechawszy wczesno by stan mona.
Ksiki wzite w drog juzem poprzeczytywa, zostaj

na rodow drog same medytacye. Przededniem budz
Lejb aby kaza najtemu czowiekowi zakada, czo-

wieka niema! czy tak, id Stanisaw naj, jeli yd
bdzie wzbrania koni swoich, najmij dwie podwódki,

dojedziemy. W Wilnie rozpata. Widzi Lejba e nie-

przelewki, szuka i c}ioci;: w dzie sdny umawia czo-

wieka. Czasu na to byo potrzeba, o siódmój ruszy-

limy, a yczyem Lejbie, aeby go djabli niewzili, jak

si tego niesychanie obawia, poniewa ju po trzy razy

prawdziwego djaba widzie mu si zdarzyo. Powolnym
tedy biegiem w dzie fcdny we rod, temi komi, któ-

remi si z Warszawy wyjechao, po dziewitej godzinie

wieczór na miejsce Cdy dojechaem. i\limo soty cigej,

bo poniedziaek, wtorek i roda deszcz mao przestawa,

a przykrzejszy bywa, ju mrony, ju wilgotny, bywa
wiatr, czuem nieraz mocne zimno, ale adnj aifekcyi

Listy J. Lelewela. Tom 1. o i
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ani rumatycznj ani fluxyjnej, jak to zwyczajnie w dro-

dze, nie bywao. Deszcz oprócz zamroenia w Krobce

cukru, który do garnka schowaem i kaszy, niezdziaa

adnej szlvody. Ale zapomniaem sig i nieoboyem jak

zwyczajnie to robiem przed laty, kapelusz ciustk

i okrgy we dwu miejscach mocno si przetar. — Czer-

wony arbuz dojecha najszczliwij, chce za niego Da-

niowicz pisa z podzikowaniem, drugi biay zachrza
mocno, ale zbi si i we rodku nadplenia i zatch, e
niepodobna byo ze smakiem uy. Spiarnie porzdnie

konsumowaem, e a do miejsca wystarczyo, i kaszy

i masa i essencyi, chocia niczemu nieprzebaczyem.

Z tj drogi jedna jeszcze mi bieda zostaa, jalia spotkaa

biay arbuz, to jest zbiem, e dotd do nóg moich przyj
niemog.

Zaczem zaraz w domu porzdki, a tymczasem do-

wiedziaem si, e w godzin przyjazdu mego koczya
si sessya, na której naznaczony by bliski termin elekcyi

rektora. W pitek przypada I5ty i uroczyste otworze-

nie pi ac uniwersyteckich. Z rana Veni creator i uro-

czysta msza i kazanie. Senator Gliski w maltaskim

psowym mundurze na rodku kocioa assystowa na-

boestwu naszemu. Po poudniu o godzinie 4tj po-

siedzenie. Zagai zastpca rektora Kgiewicz, czyta

potem obojko o dopenieniu edukacyi przez sprawowa-

nie suby, potem Mianowski o starym Franku. Sie-

dziao nas purpuratów w psowych togach i mucetach

dziewiciu i ja midzy niemi. Naprzeciw pomidzy cel-

niejszemi osobami porodku w psowym mundurze se-

nator. W sobot wieczór sessya obrania prezydenta

elekcyi, ale przed przystpieniem do nij udzielone nam
zalecenia: e za podpisanie cenzury na taniec Fandango,

cenzor X. Kgiewicz ma by natychmiast z cenzury usu-

nity, a na jego miejsce inny cenzorem naznaczony z fa-

kultetu naszego, a przytem eby nadal za podobne wy-
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kroczenia byy naznaczone sztrofy. Proponowano Znosce

przyjcie cenzury: wymawia si wieloci komitetów

i czynnoci, z kolei mnie : sprawiedliwie wymawiaem si
zatrudnieniami, nowo pracowa poczynajcy, a take te
do komitetów nalecy; z kolei Malewskiemu: wymawia
si, e w wieku tak pode^^zym, dopiero co z rektorstwa

ustpiwszy, potrzebuje niejakiego odpoczynku, naostatek

Capellemu : e cudzoziemiec niekwalifikowa si. By
jeszcze do tego Chodani, ale e dziekanem, nikt niena-

lega. Najprzyzwoiciej byo, albo Malewskiemu albo

Znosce podj si niemao cza?u potrzebujcego obowizku,

stawiaem zatem mocne motywa, a mocniejsze przeciw

sobie. Ze wszystkiego za okazywao si, e wszystkich

skromno w-zdragajcemi si a do oporn,uczynia. Tym-

czasem trzeba koniecznie, eby kto z fakultetu by cen-

zorem, a zatem chciano losowa, ale nakoniec przyst-

piono do zmu-zenia jir/.ez wetowanie. Wikszo gosów
pada na mnie, potem na Znosk, dopiero na Malewskiego.

Trzeba byo nagi karku, sto rubli rocznych, a co do

innych zatrudnie oderwania. Zdecydowawszy t pro-

jekt sztrofu, przystpili i y do oboru prezesa elekcyi, e
si roztrychnly gosy i stanowczej wikszoci niebyo,

azatera po dugim bardzo omnastu osób gosowaniu,

pad wybór na Franka, a on przyjwszy, dzi rano do

elekcyi przystpujemy. Zblia si tedy czi-s uroczystego

naboestwa w kociele. Szkó niema, my wszyscy oto-

czeni tysicem modziey, piewamy Veni creator, su-

chamy mszy witj, przenosimy si do sali obrad, z której

dopóty iiewychodzimy, póki clekcya si uiezakoczy.

Cliocia ju wicej w tym roku tak dugiego listu

niebdzie, s}:odzicwam si niedugo znowu pisa, gdzie

moe cokolwiek o porzdkach domowych napisz.

Bilecik tu zaczony porosz zoy i posa go przez

pann Tekl Stpkowsk, bo ona najlepiej rzecz sprawi,

trzeba da na to najmniej dziesi zotych, najwicej

24*
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pitnacie, bo niewiem czy czasem wicój nad dziesi

Kozowski niezechce. Zasta go najlepij koo 8 rano

lub koo trzecij po poudniu, lubo dosy trudno.

Trou tro u przydaoby si, gdyby go znale mona,
ale niewiera jak transportowa.

Zapomniaem Protowi powiedzie, e parallela jest

duo nieskoczona, e zostawionych kartek par jeszcze

mao bdzie miejsca do wykoczenia,

Strumiy niema.

Daniowicz chcia koniecznie cho przypisa si, ale

e ju czasu do posyania lub biegania do brakuje,

winienem zatem jego podziki za arbuzy, jakich Wilno

niewidzialo.

Uszanowanie i uciuicie.

J. Lelewel.

LIST XIL

Do Ojca.

"Wi I n o, dnia 15 Padzieraika 1822 r.

Listy tu zaczone prosz popiecztowa i w miejsca

poods}a.

Gdy w tych dniach potnie na wszystkie strony

rozpisuj listy ; do Krzemieca i do Kowna, do Mohi-

lewa i Warszawy, tu i owdzie do bliszych okolic, nie-

mógem ju duj z pisaniem do domu ociga si.

em pomimo przyrzeczenia prdkiego pisania, tak nie-

prdko do pisania zabra si, atwo odgadn, e mnie

róne zatrudnienia docisny. Cokolwiek wybrnem
z nich, a w tych dniach rozpisane listy zaatwione, róne

o uniwersyteckich aiferach pisma niema ulg uczyni,
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e i atwij bgd móg si gdzie z domu wychyli, bo

dotd mego stolika pilnowaem.

Juzem si nieco na ten rok uporzdkowa. Dalsze

dwie due izby wyfroterowaem fajesk a jour bez na-

dania koloru jakiego, moe to trwa na lat kilkanacie,

tylko si raz albo niekiedy dwa razy na miesic te dwa

pokoiki po dwadziecia groszy lub jeden zoty odwie-

aj. Trzy krzesa powleczone, Marcelliny roboty ju
wzbudziy niejedn^ admiruj. Stoj w latarni kolo ma-

honiowego stolika, a tymczasem kopot co dzie, ucie-

ka z niemi przed socem. licznie si wydaj, kawa-

ków sukna dycht wystarczyo, tasiemka óta oblepiona

i przyszyty óty sznureczek okra.

Staram si teraz o wielk firank wanie do tego

okna tak soce oddzielajcego, zrobion, trzeba j naby.

Innych krzese niepokryem, chyba za par tygodni o tyra

pomyl.

Dotd jeszcze w adnym i)iecu niepalono u mnie,

chocia o to prosiem si mojego marszaka, oporzdza-

niem domu zajtego, bo po innych ktach podogi po-

myte, i okna pomyte, i szyby powstawiace, gdzie je róny

los powytukiwa. I obchodzio si moe niele bez pa-

lenia, bo przez to staa si drew ochrona, na czasy

zimniejsze, a tymczasem ledwie dopiero dni kilna co zu-

penie moje nogi po utrudzeniu z drogi wydobrzay.

Byy jak zbite i mocno ku wieczorowi paliy, nigdy pra-

wie nieziby, a jeszcze mniej potniay. Owo zgoa nie-

ujta ta niedogodno. I takie s awantury mojego domu
— jeli kto ich ciekawy.

Poniewa wiadomoci z Warszawy nieco si spóniy,

przewidywaem, e tam niemusiao by wszystko jak na-

ley, a to si zicio — cierpienie Ojca — dziki niebu,

e dobrze i piknie przemino. Poniewa Ojciec Ma-

rysi puszcza niechcia i sama nieyczya sobie jecha,
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spodziewam si, e Majews ka] izebywa jeszcze w War-
szawie i coraz lepiej si sprawuje.

Pan Jan powinienby ju z Zamocia powróci, pe-

wnie przywióz z sob wynaleziony jaU rkopism sta-

tutu litewskiego.

Piknie si Matka chwali z interesami domowem,
chwaa Bogu e tak id, eby si mogy pocign jak

najdiij, z tern wszystkiem i;a mój rachunek czynibym

przekazy.

I teraz dobrzeby byo odsyajc Bandkiemu list tu

zaczony, dowiedzie si grzecznie, jaka jest cena tj

ksiki, o któr do niego pisz i zwróci mu j. Moe
to by okoo 20 zotych. Ale w przypadku zwracania

summy, on ksiki nieodda, bo mu zlecenie daj, jak

kady w tym rozczyta si moe, aeby j poczt prze-

sa. Jeeli naraenie kosztu Bandkiemu najmniejsz

jak inkonweniency w domu zdziaa moe, niema po-

trzeby go o to ani pyta, wszak w licie nieczyni mu
obietnicy, abym mia mu exnunc zwraca.

Niegodnie te zapomniaem zostawi fundusz na ga-

zety, e te panna siostra niepamitaa o tem.

Od I{;ozowskiego nabyte Janociana prosz odda
Wckiemu, eby mnie przesa jak bdzie mia sposo-

bno, prosi przytem pana Wckicgo, aeby tegorocznego

1822 roku Tygodnika Wileskiego, ile ma numerów, na

mój rachunek wyda.

Jeeliby pan brat Prot móg si gdziekolwiek widzie

z hrabi profesorem Skarbkiem, dobrzeby byo, eby by
askaw pomówi z nim, 1. czyli rcdakcya Pamitnika

Warszawskiego ma zwyczaj jakie pisma umieszczane

w Pamitniku w niewielu egzemplarzach oddzielnie od-

bija? 2. jeeliby to praktykowane byo, a dotd jeszcze

rozprawa Odakowskiego o filozofii prawa umieszczon

w Pamitniku niezostaa, eby raczyli drukujc j, na

mój koszt ze 30 egzemplarzy odbi, prosz o to przy-
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jaciele Odakowskiego, yczcy sobie mie po nim pa-

mitk. 3. Jeeli rozprawa Odakowskiego przydaa si

redakcyi, czyli niemog niezadugo do umieszczenia w Pa-

mitniku przyj rozprawy moe na trzy albo cztery ar-

kusze jednego ucznia uniwersytetu wileskiego, o wpy-
wie prawodawstwa rzymskiego na prawodawstwo polsko-

litewskie. Z wielu powodów nie do wzgardzenia bdzie

ta rozprawka, i wiele nowoci jeszcze nicwspomnianych,

albo bardzo mao zwaonych dotknie.

Jeszcze i o to prosz: jeeli który z panów bratów

napotka jakim przypadkiem Waleryana Krasiskiego,

niech mu powie, eby da karteczk assygnujc mnie

do odebrania jego kufra z ksigami, który kufer z chci
do siebie przyjm. Chc muie jego odda, ale ja bez

wyranej na pimie Waleryana woli, którbym ukaza
móg, tego niechc si dopuci.

Ale te opuciem najciekawsze w domu moim zda-

rzenie. Dnia jednego w ciszy nocnej dziwny oskot po-

cz mnie w robocie przeszkadza, tu i owdzie odzywa-

jce si to skrobanie, to jakie przebieenie, to mocne

skrobotanie. Zaledwie ogldam jeden kt, eby rozpo-

zna co si dzieje, ju ci w drugim to samo. A na-

reszcie schwytaem na uczynku tuajcego si pacuka,

przyblka si biedak, prónom go goni, noc póna,

trzeba do jutra zostawi rzecz. Opatrzywszy nieliczne

szczeliny i pozamykawszy drzwi, pic czekam dnia.

I po dniu mój pacuk koace, lec sysz jego kopoty

i bieganie. Ale gdy wsta przyszo, pacuka niema; uo-
yem pikny plan polowania, ja wziwszy przed oczy

lorynety zaczem zwierza z kniei rugowa, a mój biegy

strzelec z miot zasiad si na niego. Z tym wszystkim

pacuka niema, wszystkie kty i za])iecki przejrzane i óko
i kraszoarki poodsuwane, niema go, pewnie zemkn
przy jakim drzwi otworzeniu, w tym licho nadao strzelca,

potrzsn na póce stojc gow cukru, a mój pacuk
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w nogi, za piec, i tam rózgami i miotami zasieczony

zosta.

Najczcij teraz u siebie miewam wojaerów co nie-

dawno popowracali.

Lewandowski archiwista tutejszy prosi Ojca o udzie-

lenie, jak to byo z gTat\fikacy prusk p. Moro?a i D-
browskiego i jakie summy, w miar jakich pensyi i lat

otrzymali.

Z mniejszych rzeczy ile pamitam juzem o clekcyi

Twardowskiego na rektora pisa. Agronom Oczapowski

przyby do nas od dni kilku.

Szkoda, e moja posadzka nie rola, bo czsto przy-

chodz do mnie róne projekta rolnicze tworzy; spo-

dziewam si, e rolnictwo litewskie niele zakwitnie.

Starzec Lutomski yje, podupad nieco, ale moe si

wygodnie utrzymywa, yje na wsi, rzadko bywa w Wil-

nie i to na krótki czas, by wanie przed tygodniem

i zachodzi staruszek do mnie, i trzeba przypadku mo-

mentu e mnie niczastal, a niechcia o swojej kwaterze

powiedzie, pozbawi mnie tym sposobem satysfakcyi wi-

dzenia si z nim, bo wszystkie poszukiwania, eby go

znaj, byy próne.

J. Lelewel.

LIST XIIL

Do M a t l^i.

Wilno, dnia 17 Listopada 1822.

List Matki odebraem, ten który o Kaziu i zjedzie

z jego okazyi donosi. Czy te Kazio ze swego pooenia
kontent?
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W tym dniu, kiedym ost{i.tiii;i niz list do War-

szawy wyprawi, odbieraem wizyty powanycli starycli,

midzy tymi X. Juiidzi zleci Ojcu ukony.

Tymczasem kamerdyner mego supcrjora z moiin

marszakiem i strzelcem nieporozumiawszy si: niewie

dziaem, e byem zaproszony na obiad do superjora.

"Niewiedzc, nadarzy mi si poeta ballady^ta Mickiewicz,

tego cignem do siebie na obiadow godzin. A e
on krótko w Wilnie bawi i na wylocie by, mój superjor

niemógl mnie mie i z tego niekonteat tym bardziej, e
w tyme czacie i brat go zawiód i na obiad nie-

przyszed.

O kalendarzyk polityczny im rok 1823 prosz. Za-

wadzki ma by wkrótce w W\nr.-zawie, toby mi przy-

Mióz, dam o tern wiadomo.
Pani Capellowa cigle potrzebuje trou trou, jeeli

go mona w W\^rszaw'ie gdzie wyledzi trzy albo cztery

okcie.

Jeeli Marcellina bdzie si przejeda kiedy w strony

fabryk kobierców, czyby nie askawa bya zajrze do fa-

bryki i dowieizie si, coby kosztowao a peu pres wy-

robienie kobiercowe na krzesa, na tuzin w jednam de-

seniu i ze szlakiem wkoo przyszywanym. — Firanek

jeszcze niemam, do jednego tylko, ale wielkiego okna po-

trzeba, radz mi alepinowe zielone, bo kolor z weny

najmniej blaknie.

Róne wizyty przerway moje pisanie listu tego, tak

dalece, em si doczeka na dniu 20 listopada nowego

listu z Warszawy.

Ojciec Dobrodziej niema potrzeby fatygowa si do

Baodkiego, on zupenie dopeni, o com go prosi, a co

wypadnie z tego, o to w czasie nastpnym prosi bd.
Matce za askaw pami z prawdziw wdzicznoci

nóki cauj. Marcellinie za doniesienie o kamienicy

dzikuj.
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To i dobrze, emy niewygrali, bo mniej kopotu.

Egzemplarz moich dziejów staroytnych niepamictam

jak si tam znalaz, pewnie nieporzdek sprawia, a za-

tem najlepij go w kt gdzie zarzuci.

Panu bratu za wszystkie uwiadomienia mocno obo-

wizany jestem.

Ubolewanie Skarbka jest poniekd sprawiedliwe, e
mao do Litwy egzemplarzy idzie, ale temu nie ksigarze

winni, tylko okolicznoci miejscowe. Pism periodycznych

w cigu roku ich wydawania ksigarze niemiewaj. Pre-

numerata idzie poczt i pienidze le na poczcie. Zdaje

si, e wszystkie 50 egzemplarzy rozeszo si, poniewa
poczta obiecuje, skoro ostatni numer wyjdzie, pienidze

odda ; wybierajcy si do Warszawy typograf Zawadzki,

chce pienidze wydosta i Skarbkowi je zanie, chce

rczy poczcie, e wydawca Pamitnika zawodu nieuczyni,

i a do ostatniego numeru ze wszystkiemi si uici. Ale

szkoda, e redakcya Pamitnika Warszawskiego nieogo-

sia wczeniej swojego przedsiwzicia, zaniechania wy-

dania na rok nastpny. Zawadzki poda Pamitnik na

licie pism do prenumerowania na rok nastpujcy i nie-

jeden uwiedziony pienidze nadsya bdzie.

U nas tu w Wilnie Dziennik Dobroczynnoci ustaje,

ale Dziennik Marcinowskiego ma trwa dalj.

Bileciki tu zaczone rozesa prosz, a mianowicie

tu przycit karteczk.

Miklaszewskiemu, jeli si z nim widzie przyjdzie,

powiedzie mu prosz, e w tych dniach pisz do ucka
do Grzybowskiego z doniesieniem, e drukarz podejmuje

si jego tomaczenia drukowa.

Panny KI. Taskiój interes có bardzo na rozwag
Zawadzki bierze. Ubyoby jj niemao kopotu, gdyby

si skoni do propozycyi. Zapewnia mnie, e bdc
w Warszawie niezaniecha odwiedzi znamienit autork

i o interesie traktowa, a wtedy moe atwiejszy bdzie.



— 379 —
Od Worcella listu nicodebraem, bd si dowiady-

wa, czy jest, czy by.

A kto dziea, o którem mi pan brat donosi, auto-

rem? kiedy jest przedmowa dedykacyi, musi có o tym

tam by.

Niewiem czylim donosi, e nasz uniwersytet w tym

roku liczniejszy. Zapisanych do album 802, a pónij
okoo 30 przybyo, prócz tycli jeszcze rónych kilku-

dziesiciu liczy w dodatku naley. Gorco mnie w sali

;

zapisao si 200, a pewnie najmnij po 300 bywa na

godzinach.

J. Lelewel.

LIST XIV.

Do Ojca.

Wilno, dnia 7 Grudnia v. 3. 1822.

A Z powodu wit nadchodzcych caej familii moje

yczenia zasyam.

Dziki Niebu, e Ojciec moe by o swoje emery-

tur spokojny.

W przedostatnim licie notatk Ojca, wycignit
z Politische Annalen Murharda, jest ona wesoa,

j6j autor dobrze e sobie artuje z filologów, ale niech

nigdy od nich dostarczenia cytacyi nieoczekuje. Cytacyi

tych trzeba samemu szuka. Staatshaushalt der

Al ten, nie jest tak zaniedbane jak autor sdzi, i dla

historyi nie jest obojtne.

Panu bratu za malekiego Frediona dziki. Jest

on tam gdzie w formie 4to, dobre i modsze mniejsze

wydanie.
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Listu przez Worcela nieotrzymalem, ile wiem, nieby

w Wilnie, niewiem czy to ten sam co si§ ma z Oliza-

row eni? przynajmniej jak jest pogoska.

Dieo Chwaa i Apologia, jeli dotd nigdzie nie

wspomnione, bdzie waniejszym. Trzebaby dugo tego

poszukiwa, a na to czasu teraz za mao mam.

Jak uwaam z listów, które przerzucam, dawno ju
niepisaem do domu. Ale te i niemiaem co pisa.

Zwyke s moje zatrudnienia, zwyke domowe rozrywki,

mao nawet gdzie wychodz. Dopiero jeden raz byem
u Groddka, gdzie w wiska 15 zotych przegraora, bez

preferansu, bo nasi biegli wiskowcy preferans uwaaj za

rzecz psujc gr.

Nieraz zbiegy si do mnie dzie po dzie wizyty

rektorów. Zacz szereg pan Jan mój superior, nazajutrz

cay \\ieczór bawi p. Malewski, do czsto odwiedza-

jcy mnie, chocia dopiero raz za miastem u niego by-

em, dnia trzeciego Twardowski, który od niejakiego

czasu jal\0 w zastpstwie urzdowanie obj. Mielimy

te w tych czasach uroczystoci w uniwersytecie naszym.

1 Twardowski obj urzdowanie, 2 rozpoczty przez

Onacewicza kurs dyplomacyi. 3 Oczapowski rozpocz

kurs rolnictwa. 4 X. Bobrowski rozpocz kurs wykadu

pisma witego. Miewamy czste sessye i pracowite.

Niedawno utworzy si w uniwersytecie komitet do

projektowania urzdzenia policyi uniwersyteckij, do któ-

rego komitetu i ja nale.

"W tych czasach przerzucajc pisma periodyczne

rossyjskie, spostrzegem gsto powtarzane nazwisko Mi-

klaszewskirgo, Anastaziewicza, Bugarina i jeszcze kto

czwarty, o potg si w Petersburgu o Miklaszewskiego

naszego wycinaj. Spodziewa si, e niebawem Mikla-

szewskiego Historya Polska bdzie na rossyjskie przeoona.

Czyby pan brat nieby askaw przy swoich odwie-

dzinach w stolicy, przepisa mi i w licie jakim wolnym
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czasem Dadesa kart z historyi angielskij Jodowskiego.

T. U, 15—16 z obu stron, to jest stron 15 i 16.

Co si z upustem, co z gankiem dzieje?

Ostatnie lata panowania Zygmunta starego u nas

zakazane zostay, a podobno i Lindego tlomaczenie Oso-

liskiego o Kadubku. Odsyajc karteczk tu zaczon,

do kochanego Zaorskiego, prosz mu odesa zotych

siedm, które niedawno ca rzecz moje na prze})isanie

kilku arkuszy wyda. Tene j)oslaniec moe trafi do pa-

acu Karasia.

Dnia wczorajszego by przypadkowy niewielid u na-

szego zastpcy rektoia Twardowskiego obiadek, na któ-

rym ja byem. Bya tam mowa o ciekawej rzeczy, o

której w innym licie na inn poczt napisz, z wiado-

moci pewniejsz, czy przyjdzie czy nieprzyjdzie do

skutku.

J. Lelewel.

LIST XV.

Do Ojca.

Wilno, dnia 13 Grudnia 1822 r.

Rok si chyli ku kocowi, przysza mi myl znowu

pisa chocia niedawno pisaem, chocia tak dalece nie-

mam o czera pisa.

Janockiego egzemplarze tomu drugiego odebraem

i rozpraw przy nich zaczon.
W tych dniach przyszo [)0twierdzenie na moje cen-

zorstwo, a z td wzrastaj zatrudnienia niemie. Ladaco,

ladaco pisane czyta trzeba.

W tych dniach take mielimy spektakl. Niewiasty

stay si naszych ekcyi uniwersyteckich ciekawe. Przed

wszystkiemi pani Marcinowa Zalewska, a dla jej kom-
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panii ksina Czetwertyska z famili raczyy naprzód

moj odwiedzi lekcy i zaspokoi ciekawo. Z kolei

bdzie je mia kiedy Leon Borowski, dajcy literatur

polsk.

Dobrze jest, e to s pojedyczorazowe ciekawoci,

bo niedobrzeby byo, eby godziny nasze na toalety

wyszy.

W tych dniach dopiero pierwszy raz prezentowaem

si genera gubernatorowi.

W tych dniach take przyszed do Wilna pocztek

mojej recenzyi Karamzina Historyi Rossyjskiej w Pe-

tersburgu w pimie periodycznym, Siewernyi Ar-

chi w, to jest pónocne archiwum, w Petersburgu wy-

chodzcy, umieszczony. Ju odtd postanowiem nic po

polsku niepisa, tylko po rossyjsku.

Wkrótce inne pisma dane do rossyjskich pism pe-

riodycznych a naprzód do Siewernego Archiwa.

Tak tedy w tych dniach miaem dosy zajcia i zabawy.

Prosibym pana brata na wsi siedzcego, aby raczy

poleci komu roztropnemu, po drodze dowiedzie si

w Okuniewie w sdzie pokoju, jak oni tara sukcessy

przed niedawnemi czasy na Morzego spadajc ogosili.

Idzie o to wiedzie, jakiej to jest natury, ziemska

czy ruchoma, spora czy maa? czy warto o ni chodzi?

czy da jej pokój? — Jest w Okuniewie komornik Morze.

Ten moe by zainteresowany i niedosy szczerze rzecz

powiedzie.

Od marszaka wileskiego do sdu pokoju w Oku-

niewie od wielu tygodni posza ('xpedycya, terminy upy-

waj i odpowiedzi niema. Wielkby mi ask pan brat

uczyni, gdyby móg zasign o tej sukcessyi wiado-

moci i o nij mi doniós.

Dawno ju nic niewiem, co si tam z iuteresami

pastwa Morozów dzieje? Czy niesycha co o panu

Kunkowskim?
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Daniowicz w tych dniach zosta profesorem extra-

ordynaryjnym z pensy 1000 rubli czyli 6666 zotych.

Zakaz ostatnich lat Zygmunta by faszyw ksigar-

sk pogosk. Niezakazano, bo jeszcze nieb\o w cen-

zurze w Petersburgu, dopiero daa cenzura nadesania

sobie i to nastpio.

Wczorajszego dnia po wysiedzeniu si na sessyi pra-

cujcej nad urzdzeniem lepszm naszej uniweisyteckiej

policyi, cxrektor i teraniejszy rektor u mnie reszt wie-

czoru strawili. Dnia jutrzejszego podwójn mamy sessy.

Po mojej lekcyi wypadaj, na jednj mam po lite-

racku czyta, na drugiej po literacku wielk prowadzi

wojn z fakultetem literackim, a mianowicie Groddkiem,

o projekt urzdzenia stopni dla uczniów sztuk, skulptury

i malarstwa. Tak zawsze zatrudnie cigych jednych

po drugich niemao.

W Wilnie u nas ju niekiedy bywaj maskarady,

loterye fantowe na dobroczynno, wnet bdzie wielki

koncert na dobroczynno. Niemiaem jeszcze sposo-

bnoci znajdowa si na tycli spektaklach. Dosy jest

wasnych codziennych.

Gouchowskiego sprawa w Petersburgu naprawia

si, zjawia si nadzieja, e do nas przybdzie. Mocno
za nim obstaje Fuss, czonek komitetu gównego szkó
rzdowych i sekretarz akademii. Moe to K^onstantego

widziskiego interesowa bdzie, jeli si z nim pan

brat widzie bdzie. Gouchowski jest teraz w War-

szawie.

W Petersburgu Skowski wydaje uamki z dzie

arabskich i tureckich, cigajce si do historyi sowia-
skij, ruskiej, polskiej, w oryginalnym jzyku i przeka-

dzie fraucuzkim.

J. Lelewel.
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LIST XVL

Do Ojca.

Wilno, dnia 17 Stycznia 1823.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Ostatni list, który pod datci 13. stycznia otrzyma-

em, by peen rozmnitego pisma, tylko Jana I^awa rki

brakowao. Za wszystkie przypiski yczliwoci szczera

wdziczno, czyta si to i odczytuje z chci. Jan Pa-

we nadzwyczaj si baamuci, czy si czadem nieeni?

Dekertowi winszuj i zazdroszcz swobody — pisa

do mnie, e chciaby osi w Wilnie katedr polemiki,

tej niema, ale moe si ugania o przekorslwo i prze-

komarzanie si. Tylko e u nas wielu zachwala pierzynki

i pucho wki, trzeba wic aeby si przygotowa do sien-

ników i deszczek, dowodzi i okazywa, e na nich wy-

godniej jest wylegiwa si. Bdzie to jedno z warunków

konkursowych dla pana Wygodnickiego.

Musi by teraz bardzo wygodnie chodzi po ganku,

kiedy jest zupenie nowy.

U nas byy pomidzy witami cikie mrozy, naj-

wikszy by 31 grudnia v. s. wynosi dwadziecia dwa i pó
stopni w miecie. W dzie nowego roku odwilgo, co

dla ceremonii wcale wygodnie byo. — Rozsyaem bar-

dzo pikne bilety, a siedziaem w domu mao, co wy-

chyliwszy si w dzie a ze zmiokiem ruszyem z wi-

zytami, do roboty powróciwszy wczesno.

W dzie 13oego Narodzenia byem na obiedzie u

mego superioiM, a widzc si z nim póniej owiadczyem

komiilementa od Ojca, na które wzajemne dla Ojca otrzy-

maem. — W tych dniach by u mnie X. Jundzi stary,

i take wzajem komplementuje Ojca.



— 385 —
Z rónego zbiegu okolicznoci miewam w tych cza-

sach wcale czsto na wieczornj herbacie exrektora Ma-

lewskiego, przypomina niedawno swoje bytno i zapo-

znanie si z Ojcem w "Warszawie, kiedy jedzi po zbiory

Ogiskiego, przypomina róne anekdotki o Poczobucie,

Narwojszu. J. Ksidz Jundzi opowiada swoje facecye

i spotkania z Gintowtem w Warszawie, i sposób, jakim

wtedy za granic wysany zosta.

Inwalid Golaski prezydujcy w naszej cenzurze, a

przez to niekiedy odemnie widywany, take komplementa

Ojcu zasya.

W cenzorski mój obowizek ju wszedem i dwa

dziea w tych dniach podpisuj. W tych dniach take

uczulimy ulg w cenzorstwie, poniewa na pisma perio-

dyczne cenzury wicej uniwersytet niesprawuje, jest przy

genera gubernatorze.

Wgrowski tedy do ucka pojecha, to dobrze. Je-

eli Marcellina dotd nienabya trou-trou, niech ju
o to niefatyguje si, bo si zjawio w Wilnie, jeeli za
nabya, to prosz o przesanie.

Arcybiskup w Warszawie niedawno nienajlepiej cho-

rowa. Czy o tem w domu niewiadomo, e mi nikt o

tem nienapisa. — Gouchowski prawie ju pewno, e
potwierdzony zostanie na profesora.

Prosibym na mój regestr odda panu Wckiemu
w ksigarni zotych pitnacie, aeby je pan Wcki od-

da panu Bandkiemu Janowi Wincentemu. JW. kaszte-

lanowi moje uszanowanie, familia jego spodziewam si,

e do zdrowia przysza. Byy nasz officya pewnie bywa

na wiska? Mielimy tu w Wilnie dwie ciekawe sprawy,

za jedn wyrokiem sdu wielkiego imienia i wielkij

koUigacyi Prozor poszed do wiey wedle prawa statutu

o exdywizyach za niemono opacenia dugów. Inna

jeszcze si toczy, a strony drukuj gosy po 80 niemnij

arkuszy in folio! Idzie tu o ziemsk szlachty Sieleckij

Listy J. Lelewela. Tom I. 25
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wtasno, zaprzeczon od massy Radziwiowskij, a na-

wet idzie o wolno ich osobist.

Mój przystp do recenzyi Karanizina, historyi rossyj-

skij, który zosta po rossyjsku w Petersburgu w Sie-

wiernym Archiwie umieszczony, wiele chaasu sprawi.

Karamzin jestto bardzo dostojnym w Rossyi, jest histo-

riografem pastwa, radzc pastwa i wielu orderów ka-

walerem, pensy! pobiera 60,000 rubli assgna. Pracuje

nad history Rossyi, której dziewi tomów ogosi. Do-

rywczo ten i ów podchwytywali go na drobnych uchy-

bieniach, a take rozwaanie dziea jego okazywao i

podchlebiao autorowi, e wielki w kraju wzbudzi in-

teres. Ja zaczem z innej beczki wcale. Roztrzsajc

przedmow Ivaramziua rozwaam, czy on wiedzia, jak to

history pisa trzeba? uwagi te nadspodziewanie stay

si atwe do zrozumienia. — Nasz minister Gaiiczyn,

Speraski, Olenin i wielu innych chciwie czytali, liczba

prenumeratorów podniosa si. Dosza rzecz do wiel-

kich ksit, miaa ich zaj i podoba si? Przy takim

jednak zainteresowaniu powszechnym, które niema satys-

fakcy sprawia moe kopotu i trosków niemao. Re-

daktor Siewiernego Archiwa straszliwie nastaje o kon-

tynuacy. Autorowi za i przyjacioom jego stao si to

nieprzyjemno. Nie eby rzecz i osnowa z siebie przykr

by miaa, ale im wicej interesu wzbudzia, tym wiksz
gorycz staa si. Ubolewa z czuoci nad autora po-

ruszeniem ukowski, rossyjski poeta, a jak pisz z Pe-

tersburga, pierwsze przeczytanie tak zym dotkno Ka-

ramzina humorem, e przejadk ony i córki za sku-

tek tego zego humoru poczytano: o czem wtpi si godzi.

I ja temu niewierze, bo wcale sobie nieycz, aebym
wielkiemu Ross}i pisarzowi przykrym si stawa mia.

Ocigam si tedy z dalszym cigiem. Pewna jednak,

e i reszta niemaego rejwachu w Rossyi u nas narobi,

poniewa przy Karamzinie zagabu Naruszewicza.
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W dzie nowego roku na nieszporach w kociele

Dominikaskim bya wielka uroczysto z powodu bar-

dzo wielu dostojnych osób, które je partycypoway. Ce-

lebransa prowadzi senator Iliski. Baldakin by niesiony

od ksit Dymitra Czetwertyskiego, Lubeckiego, Kon-

stantego Radziwia, od Wojniowicza, generaa Wood-
kowicza i Podobnie obrazy niosy, jeden matki,

inny panny, take najpierwszych i najznamienitszych

imion, przodkowa! X. Dominikan Falkowsld, sawny nasz

wileski kaznodzieja. Moe ju od pó wieku podobnie

powanego widoku w Wilnie niewidziane.

J. Lelewel.

LIST xvn.

Do Matki.

"Wilno, dnia 21 Lutego v. s. 1823.

Prawda, em bardzo dawno niepisa, albowiem ocze-

kiwaem odpowiedzi na tyle listów do Zachorskiego, do

Chyliczkowskiego, Kamiskiego, które szkoda, e tak

dugo w Warszawie leay, nieobojtne mnie byy.

O mojg za odpowied niepotrzebnie sig matka tro-

szczya. Wszak ju dawno, i bardzo dawno wiadomo,

e ja z mojej strony adnych nawet warunków lub za-

strzee jakich niekadc, przystaj na to wszystko, co

z warunków wypadnie, ani mojj na to plenipotencyi nie-

potrzeba, moe mnie rodzestwo ufa, e neodrzuc tego,

co mi wskazane bdzie.

Równie krótka jest rada moja wzgldem przeday

kamienicy, bo si do dawnych myli moich obojtnych

odwouj i do tego, e z oddalenia o interesach decy-

2ó*
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dowa nieumiem. e jednak wyczytuj niejak ochot

sprzedania jj w nadziei, e sprzeda moe dzia uatwi,

ycz mie si na bacznoci, eby pozorne w chwili dziau

uatwienie niestao si nadal uciliwym nie dla jednego.

eby ze sprzeday, gdyby do tego przyj miao, do-

rywcze i czstkowe partycypowanie niezniszczyo schedy

i nieuciyo najmnij dwu albo i trzech.

Wreszcie jeeli jest tak bliski termin stanowczego

dziau i sprzeday, a jest kto co usilnie sprzedania pra-

gnie, niech nastpi dzia, on dla siebie j bierze i jak

swoje sprzedaje.

Wreszcie protestuje si, e z mojej ustroni i ze

skopotanj zatrudnieniami gowy niepodobna mi wdawa
si wprojekta. Skoro Bandkie powiedzia, e Rodzice

dzia czyni mog a dzieci przyj powinny, Matka i Oj-

ciec wszystko uatwi mog. A kiedy maj czworgo

razem, mog postara si atwo, aby im dogodzi, o pi-

tego niema co dba, bo przystaje na wszystko, co z tego

wypadnie.

Jedna mi myl przychodzi, jeli z planami po-

wszechnemi zgodzi si, to jest, jeeli Radziwi wypaci,

czego bya kiedy nadzieja, eby tym Majewskich sched

spaca. eby jak najprdzej od Radziwia odebra i

uy summy nie na dorywcze potrzeby, ale na schedowanie.

J. P. Prot i rodzestwo co do ucka pojechao,

bardzo s niegrzeczne, e nic do mnie niepisz, tym bar-

dzij, e pisaem do archidiakona, troszczc si o zdro-

wie X. biskupa i nic mi o nim niedonosz. Moe ta-

meczni doktorzy zaspakajaj i dobrze widz, ale inni

mog by z mniejszym do nich zaufaniem, lata cier-

pienia, P. Janowi za przypisywanie si obligowany,

z duszy z serca radbym jego daniu o wynotowanie

ksig wojskowych dogodzi, ale ma mam nadziej, ae-

bym by w stanie co dostarczy. A naprzód taki jest

stan biblioteki uniwersytetu Wileskiego, e nieatwo wy-
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ledzi i obezna si z j ikim oddziaem, ani do tego

pomocnych katalogów niema, ani s tak rozstawione

i rozoone po szafach ksigi, eby je atwo zowi byo.

Powtóre biblioteka ta jest duo, wicj jak przez poow
mniejsza od Warszawskij, a co do ksig polskich pra-

wdziwe j ubóstwo dociska, i rodków w naszj ustroni

niema, aeby dosy ubogaci.

Bd jednak poszukiwa i jeli co znajd z czasem

donios o tym. Poszukiwa teraz jest nieco zimno, przy-

tm mocno jestem zatrudnieniami obarczony.

Pytaem o zdrowie Bruna, który chorowa? o arcy-

biskupa, który bardzo niebezpieczny by, i nikt mi o tyra

nic nie doniós. To wicj w ten moment obchodzi, ni
dziay, które bezemnie i bez tego listu mog by do-

penione, ja dopiero wypadku ciekawy.

Rozgadali u nas byli, e kanonik Szaniawski umar,
zdaje si, e nieprawda.

U nas cign si dugie zapusty, i Wilno dosy
dobrze si bawi, s maskarady, czyli kompanie kostu-

mowane, po niektórych domach prywatnych, i publiczne

s kasina i na ich pochwa wiersze.

Jakie towarzystwo uczone w Petersburgu zrobio

mnie czonkiem swoim i prezes jego Glinka o tym mnie

doniós, ale pierwsz w tym razie mam trudno, e
niemog tytuu towarzystwa wyczyta, bo nieznanemi

mnie literami wypisany.

Matka pewnie powtarzaa, e dobrze si stao, e
jj sumy na kamienice przeniesione, gdy rzecz sza

o Adasiowe 10000. Czy te Ada dosta tj sumy?

Mam w ten moment dziesi tysicy dochodu, ale

bardzo przemylam, jakby sobie uly w pracy, choby
z odstpieniem trzecij czci, bo ciko.

List tu zaczony mona odesa albo do biblioteki

albo do kancelaryi uniwersytetu i prosi, aby Macie-

jowskiemu oddano.
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W tych czasach obieralimy nowych cenzorów, wiele

ztd uieukontentowania si stao, strceni dawni mocno

narzekaj i ja kocz moje cenzur i kontent z tego

jestem, bo niemao zatrudnienia ztd byo.

J. Lelewel.

LIST xvin.

Do Brata.

Wilno, dnia 25 Marca 1823 r.

Przyjdzie moe ten list po dopenionych yczeniach

i radoci domowój. Zblia si czas wypoczynku, a w
czasie wakacyi spodziewam si podzieli powszechne

ukontentowanie. Wszake zblia si ten czas, ale jeszcze

daleki.

Jak widz z listu pana Brata, e si kocha, i to

nie le, kiedy przyspieszyo decyzy.

Za yczenia, które odebraem, dzikuj. Benedykt

tgo mi lata liczy.

Matce za tyle nowin i list tak obszerny niesko-

czenie obowizany i wdziczny jestem. Na czytanie

listów czas znajduj, jakokolwiek na odpisywanie czsto

mi brakuje. Jak widz, tak niedawno przyspieszany

dzia odwleczony zosta. Czy to wesele sprawio czy

inne jakie powody? a tymczasem Ja wyjedzie i potym

znowu ambaras, wypadku ciekawy jestem.

Psarski moe wielu powoa, ale niespodziewam si,

eby wszyscy winni byli. Moe znowu Matka bdzie

askawa o dalszych w tej mierze zdarzeniach donosi,

U nas wiosna zawitaa, i wcale ogrzana aura bywa

i do ju podsycha. Z tego powodu miewam rozmai-
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tych na moich godzinach goci pci obojj. Xicna Czet-

wertyska ponowia sw wizyt. Ale z siwego pana o-
paciskiego pozyskaem suchacza dosy cigego, ju
drugi tydzie niezmordowanie uczszcza i wabi rozmai-

tych obywateli. Biel si siwe gowy midzy modzie.
Pan Ginter, pan Szadurski, pan Szwejkowski, zajedaj
pojazdami lub spacerem przychodz. Trudno, eby kada
godzina im do smaku przypada. Kucharzowi niekada

potrawa równo si udaje.

Chocia pan brat niema czasu o maych rzeczach

w tych czasach myle, z tym wszystkim omielam si

jego obligowa znowu o zapomnian rzecz Morzego.

Dotd z Siennicy marszaek odpowiedzi niema. Je-

eliby si panu bratu zdarzyo do Siennicy posya co,

z tamtd kogo widzie, zapyta si — jeeli niezdarzy

si sposobno to i mniejsza o to.

List tu zaczony do Bandkiego prosz mu odesa,

upraszam nadto, aeby panna Stpkowska bya przy

wolnym czasie tak askawa, i sama po odesaniu tego

listu do pana Bandkiego zabiega, choby raz i drugi

aby si z nim samym widziaa, odemnie jemu piknie

si dygna i kaniaa, a zapytaa i prosia o odpowied

na ten mój bilet, albo owiadczenie, czyli mam na od-

powied czeka czy nie? bo pewny jestem, e pikne

oczy panny Stpkowskij prdzj odpowied pana Band-

kiego uzyszcz nieli moje listowne zaklcia, niech i to

jemu powie.

Daniowicz swoje uszanowanie zasya. Baamuc go

znowu, eby si chcia zemn po wiecie czasu wakacyi

wóczy, ale si ociga, boi si kwanego mleka.

J. Lelewel.
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LIST XIX.

Do Matki.

Wilno, dnia 19 Kwietnia 1823.

Lubo wygldam lada moment nowych listów, spie-

sz Matce za askawe donoszenie o szczegóach dzi-

kowa, i zawsze prosi o wigcj.

S tu w Wilnie osoby, co kalkuloway, e pani bra-

towa, panna Slaska, musi si rodzi z Dbowskij,

czy si to prawdzi? Bo tak matematycznie kombinuje

jedna osoba, która, e posiwiaa, przypomina sobie zna-

jomoci tak jak Ojciec, gdy czasem syszy nazwiska sobie

znane, przypomina sobie znajomo, a to s wnuki tych

dziadów, którzy ojcu znani byli. Zreflektowa ja tym

sposobem i pana Jana niadeckiego, który wanie wiele

mi o Dbowskich napowiada.

Dnia dzisiejszego w wielki czwartek wanie jestem

na obiedzie u pana Jana mego superiora.

Na prima aprilis, nasz rektor i nas kilku bylimy

fetowani obiadem od Franka.

Na trzy dania comme ii faut obiad, wynudziby

mnie by potnie, gdyby niebyo z kim rozmawia.

"W tych czasach wyprzedaje si Frank, bo w tym roku

cakowicie opuszcza Wilno i na mieszkanie do Woch
przenosi si. Par dni temu byem u pani Frankowój

i kondolencye wynurzyem, dowiedziaem si przytem od

niej, e Pani de Choiselle nee Potocka jj z rónych

powodów przyjacióka, a autorka dwu romansów ju dru-

kowanych la jeune Crvle i Barbe Radziwil,

e ma bardzo wiele jeszcze interesowniejszych pism

swoich.

W tych czasach autorka nasza widziaa si w Paryu

z M. Genlis, która nowe jeszcze w staroci swojej go-
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tuje dziea, i widokiem tym natchnion zostaa do no-

wego podobnego pimiennictwa. Tak tedy jeszcze wielu

dzie po autorce naszj oczekiwa nam potrzeba.

Nasze tutejsze panie jeszcze nie raczyy o mnie

zapomina. Xicna Dymitrowa Czetwertyska przed kilku

dniami znowu ponawiaa swoje odwiedziny, i p. Potocka

Feliksowa z Rosia odwiedzia moje brudn, sal, a jeszcze

i pani Marcinowa Zaleska zapowiada, e jeszcze mnie

uczci bytnoci, swoj. Pani Marcinowa podobno po

acinie umie.

Panny ksiniczki Czetwertyskie dugo za granic

bawiy. Ae teraz formuje si (bo tak jest w Warsza-

v/ie) teatr dla dobroczynnoci i ksiniczki ucz si ról

swoich. Queveutdire? wszake, est ce que c'est un
nom propre? pytaa jedna.

Pojmuj kopoty i troski Marceliny i auj, e to

j wanie spotkao, co kogokolwiek spotka musiao.

e w drodze nic nie jada, to bardzo dobrze, kiedy

zmartwion bya, ale, e jak zdaje si bya nieutulona,

to le, i Majewski powinien by konsolowa i gromi.

Stao si i dobrze si stao. A jeeli na Marcelin zru-

cono, byo powiedzie nieprawda, i nic wiej, i spokojn

by.

Sporzdziem sobie bardzo pikn niedawno firank,

zlepiem ca libr do wielkiego papieru, to jest: 24

arkuszy w jedno i to stosownie na wysokim drgu za-

wiesiem w oknie, pomidzy oknami. Tym sposobem

naleycie od soca zasoniem si, kosztem maym, bo

liczc za moje i Stanisawa mego fatyg po trzy grosze

cay wydatek wypada na pó rubla to jest zotych trzy

groszy dziesi.

Matka znowu mnie raczy na pimie wyrzuca „e
przezemnie" opiekuna, dziau nie bdzie?
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To wcale ciekawa rzecz, co ja mam dziaowi, siedra-

dziesit mil odlegy i ni pisa ni mówi nie mogcy,
przeszkadza ?

To te wszdzie jest pewna, e z rodzestwa modsi
a nie starsi przebieraj i o dziaach decyduj. Mnie si§

zdaje, e od mego przybycia znowu zostanie do przy-

bycia Jasia. I bez Jasia i bezemnie zrobi to mona.
Rodzice przyo swoje wol i bdzie, i prawnie

i urzdownie, i przyjto, i zgodnie, i bez kwestyi i sko-
czone.

Co tam Gosawski, czy wypaci, o tym niesycha.

Zaczam tu trzy listy, które wolnym czasem ro-

zesa prosz, oraz tu przyoon karteczk do Wckiego
do ksigarni, eby mnie raczy na nij obietnic lub

odmówieniem, lub jakimkolwiek sowem da odpowied.

J. Lelewel.

LIST XX.

Do Brata.

Wilno, dnia 6 Maja 1823.

Na ostatek czas o krawieckiej robocie cokolwiek

pomówi. Daniowicz straci chustk, bo nadszed czas,

e fastrzygowana kiesze pucia. Cae fraki nasze s
fastrzygowane , a szczególnij Daniowicza, posuway

si pikowania, uciekaj guzy. Ja wczesno sobie kiesze-

nie poobszywaem, i guzy niektóre poprzymocowywa-

em, ale si osobliwszym sposobem konierze odparaj.

Trzeba wróci do Magilewicza.

W przeszym licie piszc o autorstwie p. Choiselle

omyliem si w jej nazwisku, jest ona z domu Tyzenbaus.
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Ostrzegam pana brata polubionego, eby nie na-

bywa ogrodów Strumiy, które wnet w ksigarni Wc-
kiego uka si, albowiem wysza edycya druga, i t
dostarcz jemu. Tymczasem gdy ta druga edycya wysza,

znalazo si gdzie u yda kilkanacie exemplarzy edycyi

pierwszj, te dla spekulacyi Zawadzki zakupi i Wc-
kiemu nasya!

w. Jerzy cign do Wilna z rónych stron oby-

wateli na kontrakta. Pienidzy wprawdzie nie brako-

wao, ale nie kursowao, bo brak kredytu, zaufania

adnego.

Opakany te stan Litwy w t chwil, godem mr
ludzie i bydo, wioski bez poszycia, z poszycia odarto,

a dotd trawki prawie niewida, ledwie dzie trzeci ja-

kiegokolwiek ciepa. Upadek straszny, po wielu stronach

spoyte jarzynne ziarno i wysiewu niebdzie, bo i uprawy

przy niedostatku si bydlcych brakuje, mr ludzie po

wsiach i po miastach, w Mochilewie i Kownie: W Ko-

wnie droyzna, na drugiej stronie Niemna w królestwie

tanio, ale zwizki utrudzone.

W Kownie umieraj z godu ydzi.

Pospne jest widzenie si z kimkolwiek.

Odwiedzi te ranie stary Lutomski i pyta o zdrowie

Ojca. Jak uwaam Lutomski do jest pieniny, cho
nie zewszd swój grosz pozyska i cign moe.

Dopytywa si Lutomski i o pana Moroza.

Pan Jan niadecki za kadym widzeniem si dopy-

tuje si mnie, czy ju po lubie pana brata, a ja dotd

niewiem, jak si to stao, gdzie i kiedy.

Wkrótce moe by przypadek, e przejedajcy do

wód kolega mój zechce rodziców w Warszawie odwiedzi,

to jest: Znosko, profesor emeryt, wysokiej rangi, cho
maego wzrostu i krótkiego wzroku.

Mielimy w tych dniach wielkie reprezentacye tea-

tralne amatorów dla dobroczynnoci. Grali Barbar
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Zapolska Dmuszewskiego, wystawili oraz tableau z Se-

miramidy w pigciu odmianach, ksiniczka Czetwertyska

graa Barbar i cale dobrze po polsku wymawia. A naj-

lepij wystpi stary Chodko, jak Zapolski, i syn jego

w Baltazarze. Po dwa razy amatorowie dzie po dzie
wystpowali i zawsze teatr by peny i ciba.

Zaczony tu list do Bandkiego prosz nieodwle-

kajc, odesa mu, podobnie do Chyliczkowskiego. Dzi
stary referendarz Brzostowski czci nas obiadem, nasz

rektor, hr. Walicki i ja, i niewiem kto wicej znajdowa

si mamy.

Reprezentacya Barbary Zapohkij i Tableau bya
nazajutrz w niedziel ponowiona i daleko lepiej si uday,

i take liczba wielka i ciba, spektatorów byo, tych

moe nowo.

Zaczam tu list Daniowicza sodko rubaszny, po-

niewa tego da. Moe bdzie niezrozumiay, ale mnie

komentowa w ten moment niechce si jego. Moe os-

dzony bdzie, e rzeczywicie gapiowego nieoplaci, nic

na to powiedzie nieumiem, bo sobie uroi i rady z nim

niema. Trac nadziej, aeby w tym roku chcia mi

towarzyszy, wymienione powody wszystkie s ponne.

Frank w przyszym ju miesicu Wilno na zawsze

opuci majcy co ywo przez licytacy wyprzedaje si

z wszystkiego, z ksiek, meblów, sreber i wszelkich

porzdków.

J. Lelewel.
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LIST XXI.

Do Brata.

Wilno, dnia 25 Maja 1823 r.

Jak si to zdarza w tych latach, e lacla marna

okoliczno rozpdza mi senno, tak list Matki popsu
mi nocny spoczynek, chocia zdaje si, e go dobrze

rozumiem. Zdaje mi si, e tu s, kopoty o w. Jan

roku 1824. Jeeli le rozumiem, prosz mnie niezwo-

cznie objani. Bardzo piknie bdzie, jeli Radziwi
odda, i z upragnieniem czekam o tym wiadomoci, ale

razem i tej wygldam, e Floryan j zaraz in vim opaty

do siebie przyj. Kiedy Majewscy 4000 potrzebowali,

kiedy na to Ja 2000 uyczy, a rodzice 2000 mogli

udzieli, wic na ten raz zaspokojeni s w potrzebach

swych Majewscy, a dobrzeby, powtarzam jeszcze, eby
caa Radziwiowska przeniosa si do Florjanów, a to

niezwocznie. Moje finanse ani wiem jak stoj, licz

straty, kopoty, turbacje, o których kiedy tak ustnie

matce rozpowiada bd, jak matka wesela pastwa mo-
dych i radoci domowe.

W podróy przeszorocznej (krótko powiem) szarp-

nem kredytem oczekiwanych dochodów, teraz ogldam
si, ebym móg jeli nieprzewidzianych przeszkód jakich

nie zjawi si, odby wakacyjn podró. Co po nij

wypadoby, dotd niemam wolnj chwili pomyle i ob-

kalkulowa.

Suma taka, jak Ja zebra niepodobna prawie aby

zostaa. Wreszcie wiadomo, e nielokuj adnych sum

po bankach, ani u jakich obcych kapitalistów, ani na

cudzych dubrach, — e co si okroi, to w domu znaj-

duj lokacy, po có tedy kwestye wznawia, ebym nie

gdzie indziej tylko na Szydowie lokowa. Pyta mnie
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o to, czy si co nie okroio, bardzo dobrze, na to od-

powiem: wszake w tych czasach niema jeszcze nic na-

glcego, chyba e listu matki nierozumiem. Moe matce

moje tomaczenie nie podoba si, mianowicie z tego

powodu, e malekie nadzieje, ale, takie s przy wese-

lach domowych, chmurzce si§ okolicznoci, które przy

opowiadaniu radoci i domowego ukontentowania, e
niepodobna si omiela, w jakie kredyta plta. Co si

bezpiecznie okroi z tego pewnie zdam spraw. Kredy-

tów zaciga dla mnie wcale niedobrze, niemam posia-

doci, majtnoci adnych, na którychby oprze mona.

Trzeci dzie temu z wielkim i nagym oskotem

w czasie nieszporów wpad piorun do kocioa Domini-

kaskiego i dwie ogromne wiece skruszy, wieczników

nietykajc.

Rok szkolny zblia si ku kocowi i z nim najprzy-

krzejsze czasy, bo examina, czytanie rozpraw, po acinie,

po polsku pisanych, czste komitety etc.

Za pana podsdka Siennickiego Juliana niezmiernie

si wstydz tu w Wilnie, pó roku mija i w maym in-

teresie Morzego adnj odpowiedzi marszaek nie otrzy-

ma. Takiemi przypadkami za o naszych sdach roz-

chodzi si opinia, i tak jej ratowa nie umiem, jak

fastrzygowanój sawy Nowakowskiego. Rozumiem, e
Matka o tegoroczych 1823 w. Jaskich planach uwia-

domi blisk poczt, bo w naszych tutejszych kopotach

i wielkich kopotach kada wiadomo z domu przynaj-

mnij jakiekolwiek oderwania od nich myli pocignie.

e Majewskim konie zdychaj to nic nie szkodzi,

tu w Litwie daleko wicej ich upada, kadego to spo-

tyka, a kiedy im idzie o cay ogrom urzdzenia, nie

powinni na te czstkowe upadki uwaa, i dopóty dopóki

niezaspokoj si w caym ogromie, o naprawieniu po-

dobnych czstek myl.
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Jeeli dobrze i pamitam i rozumiem, e ich spa-

cania, ostatni termin jest w. Jan 1824 r.

J. Lelewel.

LIST xxn.

Do Matki.

Wilno, dnia 5 Czerwca 1823 r.

Chocia lada dzie wygldam listu od Matki, wziga

mnie ochota kilka sów przesa.

Rok szkolny wprawdzie zblia si do koca, ciepo

nastao i dni dugie i pogodne, ale jeszcze roboty i ko-
potów wiele, chocia mój kurs chyli si do koca, na-

stpuje examinów wiele : examiua póroczne, examina na

kandydatów, cxamina na magistrów, które odoemy a do

tego pozawieszane lub nowe komitety.

Moich bibliograficznych ksig tom pierwszy drukowa
ukoczyem, podobno je jak mi mówiono liuryer War-

szawski ogosi, a do tego miesznym i opacznym spo-

sobem.

Gouchowski filozof od kilku dni przyby do Wilna.

Dugo oczekiwany, wodziem go w kilka miejsc, do

teraniejszego zastpcy rektora yckiego, do astronoma

Jana Superiora mego, do X. Jundziia, do kilku medy-

ków i tak dalej.

Frank wyprzeda si i wybiera si za granic. Ile

on dopenia rónych obowizków, zostanie w uniwer-

sytecie wiele do zapenienia.

Z cenzur wielk mam bied, bo caa cenzorska

robota na mnie si wali, koledzy moi jak mog uchy-

laj si od zatrudnienia, przez nich tyle czasów sprawo-
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wanego. Czasby, aeby przybyo potwierdzenie mojego

nastpcy, ale go dotd niewida. Najwiksz w tych

czasach uciliwoci l^westye szkolne, które szeroko

i przestronno pisz i drukuj.

Cenzurowaem i Miklaszewskiego History, która

ma by w Wilnie przedrukowana, i srogo j traktowa-

em. Jak to kiedy Miklaszewski zobaczy?

Syszaem w tych dniach, e jeden z Bentkowskich

mia umrze, czy to prawda?

Bandkie do mnie cale dugi i pokorny list pisa

na ostatek, tylko po czasie, " bo tom bibliograficzny ju
by skoczony.

Jeli jakie przeszkody nie zajd, pragn niezwocznie

ze w. Piotrem to je^t z 30 czerwcem ruszy w podró.

Niewiem czy niewypadaoby podobnie jak w roku

przeszym odwiedzi X. biskupa w ucku.

J. Lelewel.

LIST XXIII.

Do Matki.

Wilno, dnia 1 Lipca 1823 r.

Zostawiam tedy list w Wilnie, w nocy prawie na

wsiadaniu pisany, aeby by na poczt oddany.

Spodziewam si bowiem raniuteko dzi w podró
wyruszy byle furman zajecha. Jak Matka spodziewa

si, tak zdecydowaem si jecha przez uck do War-

szawy.

Prawie t sam drog odprawi przyjdzie co w roku

przeszym, tylko spodziewam nieco króciej j zaatwi,

poniewa do Puaw jeli przyjdzie wstpi, odwiedziny
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skocz si na popasie lub na noclegu, a przytym tego

roku do Welenicy nie zbaczam. Wic w czwartym ty-

godniu, koo 21, 22 lub 23 powinienem by w Woli

Cygowskij.

Szczególniejszy by tych dni Wilna i naszych uni-

wersyteckich murów widok. Tysic kilkaset modziey
w cigym prawie ruchu kry za owemi examinami,

koczcemi si kursami, za wyjednaniem wiadectw do

wyjazdu. Tu examina gimnazyalne, tu uniwersyteckie,

tu uroczyste magistrowanie si, tu dekoracye doktorów

teologii, medycyny, owdzie sesye wydziaów i caego ze-

brania uniwersytetu po trzy i cztery godziny cignce

si, a to jedna po drugiej, z rana i po poudniu. Zmiana

kostumów incognito, w mundurach, w togach i mu-

cetach, biskupi, ksia i wieccy z gwiazdami, wstgami,

pluraaami, mieszaj si modzi i starzy. A ruch tego

wszystkiego wzmagajcy si z wolna razem peznie, jak

pod blaskiem soca wieo pdzlem nacigany kolor.

Poniewa co chwila to ktokolwiek wyjedzie, tu pro-

fesorzy si rozbijaj jeden do Petersburga, inny na Woy,
tu tumnie modzi, jedni na Ukrain, inni na Podlasie,

a inni na Bia Ru lub do Kurlandyi. Tych uwo
rodzice, inni przysiadaj do bryk rozchodzcych si i sami

podchwytuj chtnie do tych do zatrzymujcych si

z rónych stron furmanów. Z rónym uczuciem, jeden

stroskany, e mu nieposzo jak myla, e si nieco za-

niedbywa, inny wesó, e nad spodziewanie dopi stopni

wyszych, dekuraowany jeden, inny zachcony lub ho-

norem zwydrony ten utyskuje, e go chybio innych

szczcie, zdaje si jemu, e przez nas skrzywdzony,

inny si cieszy, e praca uwieczona. Rozdane nagrody,

rozdane stopnie i honory, a ten klnie i narzeka, inny

bogosawi, dzikuje, a kady w pomieszanych uczuciach

z upragnieniem wyglda chwil, w których na ono kre-

isty J. Lelewela. Tom I. 2()
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^nych lub rodziców rzuci si moe. I ja to oczeki-

wanie podzielam.

Wicj jest jednak konsolacyi zaspokojenia, nieli

narzekania, a nie jeden rozstajc si z uniwersytetem

szczer z przychylnoci wytoczy. Niejeden wydziera si

spieszno do domu, poniewa nowy dla niego otwiera si

interes w zbliajcych si wyborach sejmikowych.

Tylem nagada o odnawiajcych si corocznie zda-

rzeniach, a bliszych drogi swojej interesów nie tknem
to jest, cigych prawie deszczów, które drog popsuy

co moe nieco do jechania do ucka opóni. Po drodze

moe bd si widzia z Dekiertem, który u Puslowskich

w Pieskach bawi. A wczoraj jeden z synów Puso-

wskiego a Dekierta ucze zdawa exaraen i otrzyma

stopie. Dzi traktuje obiadem, na którym tedy mnie

niema, na którym i niebybym, chociabym w Wilnie

bawi. Chocia to niespodziana grzeczno, spodziewane

jednak, bo praktykowane odemnie odmawianie.

Z ucka niespodziewam si, ebym pisa, bd si

raczj spieszy do Woli Cygowskiój i do Warszawy.

Daniowicz jedzie na Podlasie i towarzyszy nam
adnym sposobem niechcia.

J. Lelewel.

LIST XXIV.

Do Matki.

Wilno, dnia 15 Wrzenia 1823 r.

Wyjechawszy we wtorek z Warszawy stanem
szczliwie bardzo wczesno w Grodnie w pitek. Miaem
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bardzo rano nazajutrz wyjecha, lecz widymata paszportu

przez gospodarza domu, w którym stanem, zaniedbana,

zatrzymaa mnie, o godzinie 8 dopiero odzyskawszy pas,

ledwie po 10 wyruszy zdoaem, a jadc cige przez

niedziel, zaraz po poudniu w poniedziaek stanem
w Wilnie. Bardzora by kontent, e przybycie na obia-

dow przypado godzin, bo przeszedem i przejechaem

miasto i wyadowaem si, nie spotkawszy si z nikim

ze znajomych. Znalazem jeszcze ksicia Czartoryskiego

kuratora, i wieczór oddaem wizyt, nazajutrz byem
u niego na obiedzie, i zajem si porzdkami domo-

wemi i rozgoszczeniem si a przyjmowaniem witajcych.

Kurator we rod ruszy do Brzecia, zkd pospieszy

do Midzyborza, którdy przejeda ma monarcha.

10 Listopada mamy znowu oglda pomidzy nami

kuratora w Wilnie.

Dzi w sobot odprawia si uroczysto otwarcia

uniwersytetu. Veni creator piewano, msza uroczysta

i Te Deum. Po poudniu o 4 godzinie posiedzenie pu-

bliczne, na którym z czynnoci uniwersytetu roku ze-

szego zda spraw rektor. History chleba czyta Wolf-

gang, wiadomo o yciu architekta Gucewicza Podcza-

szyski. Ale kurs chyba za dni kilka rozpoczniemy,

wiele bowiem mitrgi mamy, i poprzyczynialimy dla

modziey formalnoci. Nie spodziewa si, aeby tego

roku uniwersytet by liczniejszy od roku przeszego.

W szkole gimnazyalnj w roku przeszym byo przeszo

700, tego roku zebrao si cokolwiek wicej na 400,

eby wicj przybyo, niema ju nadziei.

Podobnego stosunku umniejszenia spodziewa si

i w uniwersytecie, mianowicie, e zajmuj^^cy si wspie-

raniem uczniów biednych, jak widz, opucili rce. —
W przeszym roku ze skadki dobroczynnj 50 wsparcie

otrzymao.

26*
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Z serem, który mnie zosta na drog udzielony,

stao si to samo, co z dawnemi w robaczne miesice,

z tym wszystkiem dzi miaem kilku potnie zajada-

jcych.

Stanisaw Obolewicz wiernie dopeni matki rozka-

zów, i arbuza dopiero po rozpakowaniu pokaza.

Powiedziaem Daciowiczowi, e od matki gocica

mu przywiozem, i u niego dnia wczorajszego z kano-

nikiem Bobrowskim w kompanii caego arbuza zjedlimy

i butelk wina wypili, sawic inspekta Woli Cygowskij,

na których tak znakomite óte arbuzy rosn, albowiem

wanie by w porze i niezmiernie sodki a skóra cale

cienka.

Z masem w drodze delektowaem si i oszczdza-

em go aujc do jajecznicy, co tym lepiej si stao, e
po zarypnieniu do gboko warstw wierzchnich przy-

szed mi na myl Maciej Br. Perowski, pannie Lecaze

maso sprzedajcy. Ale nic to cho ogromny garnek,

ma si ku kocowi.

Z Grodna z drogi pisaem list do domu rodziców,

czyli jednak doszed, czyli oddany na poczt dotd nie-

mam wiadomoci.

Bilet tu zaczony do Arnolda prosz przy wolnj

porze odesa. Arnold mieszka na ulicy Niecaj pod

murem saskiego ogrodu wprost w samym kcie na dole,

wszedszy we drzwi po lewej stronie. Jeliby si tego

kta posacowi szuka niechciao (jakkolwiek bardzo

atwo znale go) niech odda list albo Bentkowskiemu

albo Bandkiemu, obowizujc aby Arnoldowi oddali.

Joachim Lelewel.
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LIST XXV.

Do Brata.

Wilno, 10 Listopada w sobot 1823 r.

Bior si do pisania, poniewa ju bardzo dawno

niepisaem. Pisz tedj', eby da zna o sobie, e yj.
Pana brata list z ucka odebraem, ksina i sam

ksi ju przyjechali, alem si jeszcze z niemi niewidzia,

i niewiem, kiedy to bdzie. Najczcij mamy dni sotne

i pochmurne, a przeto i mój humor gorzki.

Zagldajc do kalendarza spostrzegem , e dzi

Nymfy, wypadaoby tedy po czasie Majewskij winszowa,

e jej lat przybywa, ale si to jj nieprzyda — rady

za skutecznej da nieumiem.

Zapewnie si Majewski z Bandkiem niewidzia, coby

niebyo szkodzio przynajmniój dla odwieenia znajo-

moci i przypomnienia si jemu. W ostatnim razie nieci

Majewska pisze do archidiakona albo prosto do ksidza

biskupa, proszc o poyczenie.

Ja musia ju na zim do stolicy powróci. Ro-

dzicom moje uszanowanie — rodzestwo ciskam ser-

decznie — wszystkim atencye.

J. Lelewel.

LIST XXVI.

Do Matki.

Wilno, dnia 18 Grudnia 1823 r.

Najukochasza Matko!

Dominik Major przyby do Wilna i pochwali si,

e przed wyjazdem odwiedzi Ojca i w dobrm widzia

zdrowiu.
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Tymczasem, nim Walerjanowi Krasiskiemu odpisz,

prosibym obligowa "Wgo sekretarza Stanisawa Deszerta,

aeby przy okazyi, widzc si z Walerianem, by askaw

uwiadomi go, e dwie rozprawy o ekonomii politycznj

przez Xa kuratora naszego s fakultetowi naszemu od

dwóch miesicy do opinii udzielone. — Jestem teraz

w cigej z uckiem korrespondencyi z powodu wyszu-

kania doktora, eby przy ksigdzu biskupie przebywa,

jest to ambaras niemay.

Moje uszanowanie caj familii zasyam.

J. Lelewel.

LIST xxvn.

Do Ojca.

Wilno, dnia 22 Stycznia 1824.

Najukochaszy Ojcze Dobrodzieju!

Niewiem, czym si to dzieje, em jest zupenie za-

pomniany. Ani rai co Piwnicki z ucka pisze, ani wiem,

co si w Warszawie w domu stao? — O uroczystym

na wita zjedzie nic dotd niewiem. Jak si tam cie-

sz czy kopoc Majewscy ? Co si z braterstwem po po-

wrocie z uclia dzieje?

Byem tedy razy kilka u Kt Czetwertyskich. Pierwsza

rzecz bya o widzeniu si w ucku z braterstwem i po-

ruczenie ukonów obojgu, a druga preteusya do pana

brata o nasiona, ksiniczka Eleonora bardzo si dopo-

mina o dotrzymanie i przysanie ich na moje rce, ksina

za matka yczy, aeby te nasiona mogy by przez uck
prosto do nich na wie przesane.

Rozumiem, e braciszek bdzie askaw o tym pisa,

ebym mia materia do odpowiedzi stosownych. Wilij

trzech królów naszego kalendarza byem u ksistwa na
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obiedzie, a to tym kocem, aeby speni kielich na zdro-

wie naszego dziadunia.

Jak widz z rónych publikat, panna Taska w pi-

saniu dzie swoich zblia si do tego widoku, do które-

gom w czasie wakacyi widzc si, tak usilnie zwróci si

stara.

Baamut jest ze mnie, naleao mi oddawna Wale-

ryanowi Krasiskiemu odpisa, tegora niezrobi, a faty-

gowa sekretarza Stanisawa. Moe jeszcze niezaraz od-

pisa Waleryanowi zbior si, azatem moe bdzie askaw

pan sekretarz przy spotkaniu si z Waleryanem owiad-

czy mu, i obie dyssertacye ju id nazad z uniwersy-

tetu do kuratora z krótk o nich opini, o której przy

pierwszym pisaniu panu Waleryanowi donios. Ale to

mae rzeczy, ja sam szczególniejszj pamici i opiece p.

sekretarza dobrodzieja polecam si.

Gouchowski swoj history niesychan konkiet

z uczonych pa zrobi. Chocia jest jego godzina co-

dzienna, po kilkanacie dam napenia codziennie jego

bariery. Trzy generacje ksie Czetwertyskich, ksina
Lubecka, Pani Sulistrowska etc. etc.

Wychodzi teraz antropologia, o przymiotach, o na-

mitnociach czowieka mówic, zadowolni suchaczki.

Moja sala byaby dla niego ciasna, osiad w daleko

szerszj, a chocia to jest chimiczna i peno swdu, nic

jednak pci piknej odstrczy uiemoe. Ciasno mu i

w tój sali, poniewa w tym roku uniwersytet jest kilku-

dziesiciu, liczniejszy ni w roku przeszym, a do tego

praatów wiele chodzio cale gorliwie, nawet kanonik

Znamirowski, pana sdziego warszawskiego synowiec.

Otrzymaem niedawno list od kanclerza imperyi

Rumiacowa, cay wasn starca rk pisany i niezmiernie

grzeczny, a ambaras odpisywa.

J. Lelewel.
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LIST xxvm.

Do Matki.

Wilno, dnia 25 Stycznia 1824.

Rozpisawszy si dnia dzisiejszego z listami na wszy-

stkie strony, pisz i do domu z niejakim podziwieniem,

e nieporzdnie w tych czasach listy odbieraem, a mam
sobie zarzucane, e niepisaera. Pisaem na tydzie przed

Boem Narodzeniem i na tydzie przed w. Karolem i ro-

zumiem, e te listy wedle zwyczaju doszy. Tymczasem,

co si dziao w czasie wit Boego Narodzenia, o tym

nic niewiem.

Dziki panu bratu, e mnie o narodzeniu si syno-

wca doniós. Niech go pan Bóg bogosawi na pociech

ojca i maiki. Tymczasem pojmuj dobrze, co to tam

w domu kopotów, o których Matka wspomina.

Dzi pisaem do Adama do ucka z piorunami na

archidiakona: albowiem szkaradnie mnie archidiakon

osadzi na koszu w interesie starania si o doktora me-

dycyny dla ksidza biskupa.

O wieczorze tacujcym w Grochowie miaem wicj
ni na tydzie wprzód dokadn wiadomo, jak tam

panowie bracia hassali, tacowali.

Chciabym obligowa pana brata, aeby si móg po-

fatygowa do Brodziskiego sekretarza uniwersytetu i

profesora literatury i mnie jemu przypomnia, i pyta

go, co si stao z t rozpraw: O wpywie prawa
rzymskiego na polskie i litewskie, któr u niego

zostawiem, w nadziei, e bdzie moga by umieszczona

w Pamitniku Warszawskim. Pamitnik usta wychodzi,

a ja jej nieodebraem napowrót, jak mnie Brodziski

przyobieca najsolenniej odesa, w przypadku gdyby

umieszczon w Pamitniku niezostaa. Jeeli by nie-

moe drukowana w adnym pimie periodycznym, niech
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mnie j zwróci. Do Astrei zdaje mi si próno j dawa,

bo noweby byo baamuctwo. Odebrawszy pan brat po-

ruczy j Wckiemu, obligujc o bezpieczne, pewne a jak

najprgdsze odesanie.

Dnia wczorajszego zeszed ze wiata emeryt nasz

X. Golaski pijar.

Gotuj si te na ranie w Petersburgu pioruny.

Budów Karamzina przyjaciel, zamyla na moje recenzj

odpisa i umieci j w pimie periodycznym, Ote-
czestwiennye zapiski, wychodzcym z redakcyi

Swinina. Za to co piknego miaa powiedzie Polarna
Gwiazda, ale niewiem co, bo tego pisma periodycznego

w Wilnie niewida, chocia jest jedno ze znakomitych

w Rosyi, alebo wiele pism periodycznych w Rosyi i trudno

je wszystkie czyta.

Rodzicom moje uszanowanie, rodzestwo ciskam.

J. Lelewel.

LIST XXIX.

Do Ojca.

Wilno, 8 Lutego 1824.

Koczc egzamina póroczne, a zabierajc si do dal-

szych cikich zatrudnie moich, wziem si do pisania,

tym bardzij, em niedawno otrzyma list pana brata

i matki przypisek.

Zmitry mi niemao czasu examen z powodu, e
w tym roku uniwersytet co do uczniów sta si liczniej-

szym ni kiedykolwiek. Do 900 liczymy mundurowj
akademickij modziey. Nowy dla mnie wiat. Dla

krótkoci czasu pouwalniaem na to pórocze trzecio-

Ictnich wolnych od egzaminu 146, a w liczbie tych byo
37 drugi rok egzaminujcych si. Z powodu tych za-
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trudnie, w tych dniach lisi§uie Eleonorze niemiaem
czasu donie o nasionach, które pan brat przesa, i to

by moe, e prgdzej od archidiakona ni odeninie o tym
si dowie, poniewa wygldaj listu od archidiakona, a

muie do trudno ich w domu zastawa, gdy z powodu

zapust rzadki wieczór w domu przesiaduj. Co niedziela

bywaj u nich assamblee i tany. Na te liczne zebrania

nie uczszczam, tym bardzij, e w tych czasach od wielu

tygodni nawiedzia mnie katarowa guchota.

Moebym si niespieszy z niniejszym listem, gdyby

mnie niezadziwi i nieprzyjemnie niedotkn przypisek

Matki. Osobliwsza r^ecz, e nikt niechce zna mego po-

oenia. Czyliem jakie kapitay zgromadzi, przeywszy

ju lat 38, czyli od czasu ostatniego widzenia si przez

miesicy kilka a do tego zimowych, byem w stanie co

znacznego odoy, czyli te kilkaset zotych stayby si

dostateczne potrzebie? I to ju pisaem: e wyszuka
gdzie poyczki take nie moja rzecz, wszake (jeeli ukady
w czasie wakacyjnym zapade, zrujnowane niezostay)

sam poyczki i nie maj potrzebowa bd! lonój rady

niemam tylko t, aeby Majewscy (jeeli ju stracili na-

dziej poyczenia, albo unikajc lichwy poycza niechc)

aeby sprzedawali swój dobytek, swoje stadnin, swój

pojazd, swoje rupiecie, dopóki niezbior summy. Innj

rady niemam. A sprzedawa wypada, wczeniej rozpo-

cz, eby potem nieprzyszo do tego z nagoci, a

przez to z wiksz jeszcze strat. Ja widz i czuj wy-

datki domowe tych czasów, oprócz Majewskich potrzeb,

s bez wtpienia mundurowe i inne drobiazgowe, a prze-

cie niemae, radzi niezdoam. Jeeli Pan Bóg pozwoli

w czasie wakacyjnym odwiedzi Rodziców, wiele o tem

samm bd mia do mówienia, i Matka przekona si,

e po mnie niczego oczekiwa niebyo podobna.

Sam zmartwiony, pewnie zmartwi tym listem —
ale co zmartwie innych na wiecie, a my ich niewidzin.
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W tych czasach byem na pogrzebie jednego z moich

koUegów, na pogrzebie ony innego z kollegów moich!

Szczliwsi co umieraj.

O pani Zieliskij interesie mylaem, a chocia jest

trudny i wedle mnie niepodobny do wykonania, z tym

wszystkim koac o niego.

Pana Bielewicza przydybalimy tu w Wilnie na sej-

mikach. Jeden z kollegów i przyjació moich znajc go,

naciska na niego i uzyska obietnic od pana Hipolita

abanowskiego, obywatela mudzkiego, od którego pan

Bielewicz dzieraw trzyma, e summ pani Zieliskij

wyexekwuje. Jak to rzeczywicie bdzie, tego nieprze-

widuj. Przytem niewiem, co z zegarkiem zastawnym

stanie si.

Pokój domowi — wygldam jakij wiadomoci, eby

si moga sta rozrywk przy moich zatrudnieniach.

J. Lelewel.

LIST XXX.

Do Rodziców,
Wilno, dnia 22 Kwietnia 1824

Ostatnie listy Matki i pana brata pod dat 23 Marca

odebraem, a zajrzawszy dzi do kalendarza spostrzegem,

e w tym roku wanie w jedne dni Wielkanoc nowego

i naszego dawnego kalendarza przypada.

wita miaem i mam bardzo pracowite i nie bez

kopotów. Przewiduj jednak daleko wiksze kopoty,

eby tylko mona w czasie wakacyjnym odpocz i dom

rodziców odwiedzi. Mie cho wtedy t pociech, którój

w tych dniach rodzestwo w domu zebrane zaywao.

Niepomne, czylim kiedy pisa, e miaem sobie

z ucka poruczone staranie si o doktora, aeby móg
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przy ksidzu biskupie w ucku przesiadywa. Rzecz ta

nagle zrobi si niemogla, miaem jednak nadziej, e
pozyskam godn osob. Ale si zmieniy rzeczy, ju tego

nie potrzeba, ciekawy w tj mierze list od pana Adama

odebraem.

Zaczam w tym licie par biletów, które mam
nadziej, e si w miejsca swoje dostan.

Zaczam oraz \vexel na 1100 zotyci z prob,

aeby Marcellina bya askawa, w depozyt do siebie przy-

ja, i uprosia braciszka Prota, aeby bdc w War-

szawie raczy zaj do banku Freukla i t summ odebra,

bo jj nikomu tam uiezalicz, tylko na jego rce, wedle

tego, co na wexlu jest zapisano. O dojciu tego listu,

biletów i wexlu upraszam o niezwoczne doniesienie.

Odebrawszy ten wexel, trzeba aby kto nieocigajc

si, zaniós go (ktokolwiek) do banku i okaza, a to dla

tego, eby wczenie uwiadomieni byli. Poniewa ode-

bra niemona wedle wexlu a we dni 14 po ukazaniu,

a mona jeli si podoba i pónij odebra, byle jak naj-

prdzej okaza.

Rodzicom moje uszanowanie — rodzestwo ciskam.

J. Lelewel.

LIST XXXL

Do Brata.

Wilno, dnia 26 Kwietnia 1824 r.

List w czasie wit pisany odebraem.

Pan brat reszt do opisania innym zostawi, ale jak

widz, niebyo ochoty do pisania jakich innych dro-

biazgów.
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Matce za uwiadomienie o swoich korrespondencyach

wielce obligowany jestem.

Wród strapie i strapienia bawi.

Pan Julian Elzanowski podobno w Warszawie prze-

bywa, i zapewne niekiedy odwiedza. Jeliby si kiedy

pojawi, czy niemonaby excytowa z nim rozmowy o in-

teresie Morzego. Wieczniem o tem przypomina, co mi

mówi.

Interes jest w trybunale, moe pan Julian ma kogo

w trybunale znajomego i z nim sig widuje, azatem po-

trafi wyjedna jakikolwiek odpis na pismo marszaka

gub. Lit. do sdu Podsgdkowskiego Stanisawowskiego,

które pew^nie przez wiele ju rk od roku przeszo.

Albo moe wskae rodki wyjednania odpisu.

Marszaek niewie, gdzie sig dalej uda? a rzecz

maa, eby siga wyej i wiksze porusza osoby. Dla

honoru królestwa i wadz sdowych wypadaoby co od-

pisa, e si to tak wlecze, to a pfe. Ja si za nich

wstydz i kamc zostaem, bo kiedy mnie o skommuni-

kowaoiu powiedziano, pikniem mówi o naszych pod-

sdkach, a inaczej wyi»ad}o.

P. Werneri pewnie nieraz odwiedza. Jeliby kiedy

by, prosz go przy tj okazyi zapyta, czyli doktorów

medycyny do suby potrzeba, czy te miejsca s tak

zapenione, e nowotnemu byoby trudno i niepodobna,

miejsce otrzyma. Musi o tem wiedzie.

Waleryan Krasiski czy do domu naszego zaglda,

czy jak inn drog dowiedzie si o tm spodziewa,

ale przesyajc na rce moje z. pol. 300 pisa, e niema

potrzeby w prost o odebraniu do niego pisa, tylko o

tem odebraniu do domu rodziców donie, azatem o tm
odebraniu donosz, z tym dodatkiem, e jeli panu Wa-
leryanowi na moje rce znowu jakie kilkaset zotych

przesya przyjdzie, niech je zalicza na rce rodziców

moich czy Marcellinie, a ja za uwiadomieniem o tym,
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Wedle jego yczenia tu na miejscu tak kwot wy-

pac.
Dauiowicz aktualny profesor, wspóubiegacz ze mn,

o dziekastwo, swoje ukony zasya,

O Janaci na miejscu si rozprawiemy.

Powolnym czasem przyjdzie tam kilkadziesit egzem-

plarzy drukowanego dodatku mojego do mojj broszurki

in 4to, niechaj te polez gdzie w kcie pod askaw bi-

bliotekarki piecz a do mego przybycia.

Wszake moe nadto wczesno Matka z wakacyi si

cieszy. Jeszcze do nich daleko, jeszcze o mojj prze-

jazdce nic decydowa nieumiem.

Rodzicom moje uszanowanie — a rodzestwo ser-

decznie ciskam.

J. Lelewel.

LIST XXXII.

Do Ojca.

Wilno, dnia 25 Maja 1824.

To bardzo jest piknie, e pan Tomasz ma takie sio-

stry, co mu tyle summ dostarczy mogy. Rzecz godna

zazdroci. Czemu to pan Jan niezachapi, wida, e nie-

obdarzony szóstym zmysem. — O te 1500, co si do

mnie adresuje, le si do mnie adresuje, bo cobym po-

radzi, gdyby mnie askawa moja bibliotekarka i kassyerka

nieposuchaa? Niewidz innego rodka tylko ten, eby
si pan Jan do mojej askawj kassyerki uda, od nij

wszystko zaley. Moe t i Matka potrafi jakie in-

Btancye zanie i uprosi.
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Wygldam wiadomoci o o. Jaskich interesach, jak

si te pozaatwiaj? Wygldam te wiadomoci o domu
Morozów, czuj co tam musi by cierpie, taka wolu

Boa. Rezygnacia jest jedn z wielkich konsolacyi.

Wszake ile mona ratowa S' naley. Jak najprdzej

W7ci, zdaje si najlepszym moe si sta ratunkiem,

tak pewnie Jel^arze radz, nie jest to tak cika operacya.

e bywa skuteczna, kanonik Szaniawski jest tego wielkim

dowodem. Ale nietrzeba zaniedbywa. Im prdzj tem

pewniejszy skutek.

By te tu razy kilka w Wiloie Wielowijski i

wywióz cokolwiek rubli do królestwa. Szczliwie

powybiera naleytoci. Poznaem si, mam nadziej, e
bdzie jecha przez Warszaw i e p. brat spotka si

z nim gdziekolwiek.

Niemajc wicj na pamici , cobym mia pisa,

rodziców nóki i rczki cauj, rodzestwo serdecznie

ciskam.

J. Lelewel.

LIST XXXIIL

Do Ojca.

uck, dnia 14 lipca 1824 r.

Co ma wisie, to nieutonie. Przebywszy
,
przepy-

nwszy, przebrodziwszy liczne i ogromne wody stanem
szczliwie w ucku i od dni kilku bawi.

W niedziel dnia 1 lipca rano wyruszyem nie bez

awantur z furmanem z Wilna, z pomoc policyi prze-

biem si pomidzy ydy i w bok pojedaem do Szczors

do Chreptowicza. Wziwszy do kompanii na bryk
jednego ucznia uniwersitetu Wileskiego, aeby si do

domu na Woy przejecha. W bok nieco zjechalimy
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do Szczors do Chreptowicza, który nas ze zwyk- sobie

uprzejmoci przyj, a chocia jakkolwiek spiarni

na drog mielimy, zaopatrzy nas kurcztami, clilebem,

bukami, masem i butelk wina. Zjadszy sodki obiad

ruszylimy dalej, ku Piskowi, za którym nieopadal

wypad szabas. Na bryce siedzc odczytywaem dziea

i cenzur podpisywaem, a midzy tymi cenzur Mikla-

szewskiego historyi. Stojc na stacyi pocztowej, chciaem

pisa listy i uwiadomi z drogi, emy stanli nad toni,

po której dni kilka biu wypadnie. Chciaem pisa

list w sposobie testamentu, jeliby gdzie w sitowiu lub

tataraku z abami i wiunami na zawsze zala si przyszo

i przedzgonne instrukcye przesa. Ale e duo byo
z dzieem Miklaszewskiego pracy, do tego nie przyszo.

Wraz po szabasie, dalej w Polisie, okropne tu

szkody sprawia woda. Nic podobnego starzy niepami-

taj. Deszcze zalay kraj Poliski i cz Woynia i

potop sprawiy. Pozrywane upusty, pozmywane groble,

pozno.-zone domostwa murowane, a to w przestworze

wielkij liczby mil kwadratowych i kraj wod tak zalany

zosta, e nie na jednj drodze staa woda na wysoko
czowieka. Zakryte zostay wod szerokie sian cicia,

zasiewy ozimne i jarzynne. Wiele wsi cakiem zalane

odjy wszelk nadziej, aeby jakie dziebo siana zerwa,

lub jakiebd ziarno otrzyma. W niedostatkach nie-

maym byway zasikiem ryby, i tych zupeny przez

powód niedostatek, bo niepodobna zaawia. Niepamitna

klska podobna.

Znacznie ju woda opada, gdym si w ten bardzo

wodnisty kraj zapuci, na okie i na pótora pospadaa;

a pomykajc si ku poudniowi coraz cisza odkrywaa

si droga. Nadjechalimy nareszcie nad Prype, brodzi

byo trudno, bo sam kosz bryki do poowy by w wodzie

si znalaz, trzeba wic przeprawi si. S ochoczy

przewonicy, rolnicy, ale ni promu i statku, bo tu
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przewozu nie bywao, same tylko odzie z pojedynczego

drzewa, wycite, takie cztery zwizali i na tak zwizane

woyli bryk. Ja z moim Woyniakiera siedlimy do

ódki oddzielnj, eby plezyru rzadkiej eglugi uy,
konie poszy w paw, swe szyje i grzywy obmywa.

Cae pó mili tej przeprawy, cae pó mili wod
unoszc nas i bryk. Pomidzy krzaki dla krót-

koci drogi, midzy trzcin, która z chrzstem nieraz

uginaa si pod lekkie odzie a rozoyste licie biaym

kwiatem gdzie niegdzie przystrojone kwiatem w Indyi

witym Tamara, z przyskrzypem te odzie po sobie

przepuszczay. Tak krylimy po wodach pogldajc

z dala na sterczce gdzie niegdzie opotki, na poóke a

bez ziarna puste ytnie kosy nad wod unoszce si,

inaczej jak zwykle wycigna nad wod bez kosów

jczmienna lub owsianna trawa: inne w tych stronach

ycie nastao. Wida te opada i górujce nad powodzi

mosty, na których znuone odnawianem pawieniem konie

wypoczywa mogy. Tak cae pó mili pynlimy przez

Prype i do drugiej wioski dopynli.

Krótka, ale cika przeprawa na Stochodzie. Ledwie

w trzecij czci tak rozlana, zmya i groble i mostki,

ledwie piechotny od myna do karczmy po wieo na-

rzucanym barogu dosta si moe, trzeba pyn. I tu

przewozu niebywao, w koo grobel byy zarola, krzaki

i drzewa, dzi pomidzy niemi woda, na niej dla ulgi

podrónych na prdce zbity z lekkich brzozowych tarcic

promik. Zmiecia si na nim bryczka z komi czterema,

a my na bryce. Skoro si zmiecia, promik tak z wierzchu

jak ze spodu wod si obmacza, pogry na par cali

pod wod, wiosami pomidzy krzakami i drzewami

w róne wykrtasy pop)chany, niekiedy tylko oza i

modociana wierzbina pod brzozowemi promu tarcicami

uginaa si. Jechao si dalej po wielu wodach. Jest

caa wiorsta wiele staj drogi niegdy grobli teraz czystj

wody, tylko ci kieruj cokolwiek widziane poboczne

Listy J. Lelewela. Tom 1. 27
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grobelne plecionki i koki, lub pozatykane z wiechami

tyki, lub pozostae wyej wyniesione mostki. Cho
si o ponurzya, mona jednake jecha, bo woda ju
bardzo spada. Wród chlyptania i pluskoty idzie równo

i gadko bryka, dopóki pozostaa z faszyn niedo prze-

gniych i niedo uniesionych koda, lub wod wypruta

jamka niewstrznie powolnego biegu.

Wreszcie spokojnie sobie wolnym biegiem po drodze

szoruje woda i rybki i szczupaki niekiedy midzy koa
bryki plcz. Wielorakie podobne przeprawy prowadziy

do brodu na Brodnicy ju na Woyskij ziemi, która

nad piaski i i polski, dmie swoj gliniastoci.

Ledwie jakie zielone lady wskazyway granice

dawnj drogi, któr kierowa si wypadao. Ale nie

sama Brodnica bya trudnoci w przeprawie W^oyskiej.

Tu z trudnoci przez bota dosta si do mostu mona.

A most dugi, a po nim gorzj jak po klawiszach, jeden

jego brzeg zaamany na drugij tylko krawdzi zawieszony

pomost i po nim ludzie przechodz i nam po nim prze-

jecha wypada. Furman Chaim osdzi za rzecz przy-

zwoit, przeprowadzi konie oddzielnie, a bryk oddzielnie

przepchn, i trzeba go byo posucha, lecz co dalej to

gorzej, koo Sokoa o 5 mil od ucka droga najkrwawsza,

porozrywane groble, ostre ich poówki, niecae i w poskr-

cany skos popite mostki, przy nich rozgrzze w glinach

topieliska, zwodniczo niekiedy przyscho, a czasem z wod
rozbebane. Nawet o pótory mili od ucka, eby takie

min mijsca, trzeba opodal z traktu zjeda i kry.
Przybylimy nareszcie. Mój towarzysz na drodze mnie

porzuci, zbaczajc prosto do domu, zamawiajc sobie, e
sig zemn chce do Warszawy zabra.

Przybyem tedy do ucka we wtorek po poudniu

d. 10 lipca. Zastaem bawicych przejazdem generalstwo

Kotubakinów i obu Sufczyuskich , którzy jad do War-

szawy i wyjechali we czwartek nad wieczorem, eby
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jeszcze po drodze kilka dni w Hostynnym zabawi. We
rod zjecha do ucka znów gubernator Giycki, bawi
cay wieczór u naszego pasterza i nazajutrz rano wyruszy

dalej na spotkanie Wgo. Ksicia. Termin przejazdu

Wgo. Ksicia przez uck by naznaczony na 13, ale si
widocznie przewlók, jak powiadaj do 15. We czwartek

zbieg pan Bystry, eby si z gubernatorem widzie, ale

si spóni, bawi reszt rana i obiadowa. Pastwo
Bystrowie ju z pocztkiem przysigo tygodnia wybieraj

si do Okrzei.

Niemog jeszcze z pewnoci wymiarkowa, kiedy

mi przyjdzie z ucka dalj ruszy, czy 18 wieczorem,

czy 20 w nocy ? bo jad z ydkiem, a wic po szabasie.

Niemog jeszcze wymiarkowa, czyli zbocz do Puaw
czy nie, nawet i w tym si chwiej, czyli przez Hostynne

i Zamo jecha, czy prosto do Okrzei, lub Warszawy.

Od trzech miesicy ba\vi w ucku kanonik Józef

Wybranowski, duo opuszczony. X. Mazulskiego jeszcze

niewidziaem.

Dnia 14 lipca, tylko co rozszedszy si liczna kom-

pania szkó rozmaitych, to jest: urakowskich, Zienowiczów,

Kynckich, Dbiskich etc, kocz list spieszc na pokoje,

na których prawie dzie cay trawi przychodzi.

X. Bsikup jest w zwykym zdrowiu swoim, ze

zwykem cierpieniem, nieco wikszym nieco Ijszym, a

nieopuszczajcym.

J. Lelewel.

21*



^ 420 —

LIST XXXIV.

Do Ojca.

Wilno, duia 5 Padziernika 1824.

Prdzej nielim si spodziewa wiadomo o sobie

daj, bo mnie do tego wzia ochota, z powodu wcale

wesoej drogi, tylkom si nie wyspa, bo Onaczewicz ni

spa ni drzyma mi nieda, cay dzie gada, rozpowiada

potwierda tak, tak, i szuka zwady, a w nocy wzdycha

oh! oh! oh! bo go pchy gryzy, a ze witem, ba i o

pónocy ju na furmana hucza, budzi, aja, straszy,

grozi. A nieraz intonowa kantat najczciej niemieckich

piewów.

Konie chocia ich pi byo, nie byy do biegu,

azatem droga nie nagl; przebywszy granic, przy

grzmicym oh ! oh ! oh ! zamyla dzie cay zatrzyma

si w Biaymstoku, aeby sadzi topólki ca grobie

pierwszej ony swojj. Ztd spory o dzie cay, o to-

pólki i grobowych drzew sadzenie, tymczasem furman,

potomek Arona krci do Braska, do Bielska i tu wy-

myli! drog o sze mil krótsz, anieliby na Biaystok

jecha. Azatem ruszamy przez Narw, tu Onaczewicz

ma swoje kuzynki, azatem popas dugi, tumy naprzód

powzili posuchy o tern, comy si o nas w Wilnie do-

wiedzieli. Z td jechalimy przez Brzostowic wiksz.
Z piorunujcym gromem skoni Onaczewicz potomka

Arona, e ztd ptory mili skrci w bok do Brzosowicy

mniejszej, bo w nij proboszczem X. brat Onaczewicza,

przyjci bylimy uprzejmie od ksistwa braterstwa, Z

rana przyjechawszy zaraz wyborn pilimy kaw, prezen-

toway si dziatki, z któremi stryjeczny braciszek Anto
wnet si zapozna. Tu dom rozrodzenia si familii

Onacewiczów. Tu przy zrzódle piknj wody po nad
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rzeczk, w piknym zi-.kcie zawieszony domek i caa
gospodarka, obórki, stodoy, lamusiid i ogródek owocowy

a w blikoci gadka góra i przezroczysty a czysto

zakonserwowany gaik, mego egotOnacewic/:a w miych

unosi uczuciaci. Ksidz brat rozpowiada o familijnycli

zdarzeniach. Odprawi w kociele msz, po czem jedlimy

z nim niadanie. Juby na tern dosy jedzeniu byo, ale

Onacewiczowie maego potrzebuj wypoczynku. Jedlimy

zatem obiad, po obiedzie kawa i dalsza podró. Przy-

bylimy do Brzostowicy mniejszej o godzinie 6 rano,

aeby godzink jedne i drug zabawi, wszelako rusza-

limy koo pitej po poudniu w dalsz podró. Potomek

Arona i konie jego i niemiec i suczka niemnij utraktowaui

i wszyscy kontenci byli. Potomek Arona naprawia i

zaklinowywa koa, i dosta yw czarn kokoszk, z którj

wielce si ucieszy, a któr po drodze nazajutrz odda
swej matce, któr niespodzianie zoczy.

Jechalimy tedy w licznej kompanii w 3 rzdy

siodzc, naprzód my dwaj pp. professorowie
,

potem

z przodu Anto z Obolewiczem, naostatek na kielni

piekarz niemiec i furman yd. Niemiec by rodem

Kur Hesse katolik', nieumiejcy adnego jzyka tylko po

niemiecku i piewa po acinie, wióz z sob on dla brata

swojego w Wilnie suczk, o której mówi, e si we

Woszech urodzia, suczk dziwnój pokory, nierozumiaa

ona po niemiecku, po polsku cokolwiek, azatem prze-

mawia do niej klekczc jzykiem, albo postronkiem.

W nocy po niemaych w wywoaniu przewoników

trudach, przy unie przewielimy si przez Niemen i

dosigli traktu z Grodna do Wilna idcego. Pokazywao

si ju jasno, e przed szabasem i sdnym dniem do

Wilna niedojedziemy, azatem zboczylimy milk do Lidy,

gdzie potomek Arona naboestwo mia odprawi. Tu
Onacewicz ma siostr za doktorem medycyny Schub,

tu zna pókownika, azatem zatrzyma si w Lidzie. Ja
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tymczasem midzy czterema murami zamku, albo na

bryce Mroziskiego grammatyczne obserwacye spokojnie

bez kantat i klekta egoty czytaem. Skoro si dzie

sdny skoczy, na caJ noc ruszylimy do Wilna. Zja-

wiy si jednak mae baamunctwa, a najgorzej, e si
koo psu poczo, potrzeba go byo zaklinowywa. Na
poudnie stanlimy w Jaszunach, gdzie mieszka Micha
Baliski niadeckiego zi, sam jeden by, podjechalimy

do dworu, aby go odwiedzi, a u niego dokadniemy
si dowiedzieli, e wkrótce znowu rodziców ucisn,

poniewa my czterj, których kurs niedawno zawieszczone

zostay, od obowizków uwolnieni, precz z Wilna usun
si mamy. Wic dla dobicia ostatnich mil czterech do

dojechania zostajcych ruszylimy, zawsze przy zwykych

kantatach i rozhoworach, leczemy do rogatek docign
niezdoali. Zmrok zapada a po kilkakro klinowane

koo rozsypao si. Zostawiwszy przeto bryk za ro-

gatkami, my dwaj, egota i ja, ruszylimy na piechot,

zameldowawszy si na rogatkach, kady pobieg do swego

domu.

Tak tedy na miejscu stanwszy zaczem si roz-

tasowywa, a razem do bliskij podróy gotowa. Zapo-

wiedziawszy Obolewiczowi rozstanie si z nim nasze,

niewiele dni pozostajcych uywam na zaatwienie

drukarskich i ksigarskich interesów. Spiesz si z

pokoczeniem druku statutów, z ukoczeniem pierwszego

tomu Wagi, z ukadu wzgldem pozostawienia drugiego

tomu ksig bibliograficznych w Wilnie, biegam moich

kollegów i znajomych wita i egna, zbywa gospodark,

aduj ksigi i obliczam dni i godziny, w którjch osobicie

upadn do nóg Rodziców i Rodzestwo uciskam.

Wygldam jakiego listu z Warszawy, gdzie si Ja
obraca?

Jenera Maecki ju by w Grodnie.

J. Lelewel.
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LIST XXXV.

Do Rodzieó w,

Wilno, duia U Padziernika 1823 r.

Przed kilkoma dniami pisaem do Rodziców list, który

spodziewam si, e doszed. Opisywaem w nim podró

moj§ i jak si w now na odwrót wybieram, aby nie-

zadugo nóki Rodziców uciska. Radbym tylko przed

moim z Wilna oddaleniem si skoczy druk staroda-

wnych naszych statutów, bo pilnoci niemaj i wasnej

potrzeba do korrygowania dziwacznej ich ortografii.

Druk si pomyka i z powodu tego druku ponawiam m
odezw do Rodziców, bo potrzebuj na gwat notatki, o

któr zaczonym tu biletem do Zaorskiego prob za-

nosz — moe Zaorski bdzie móg na poczekaniu za-

dosy probie mojej uczyni, a przeto na wszystkie obo-

wizki prosz mi t notatk na pierwsz zaraz poczt

przesa.

Poniewa niezadugo mam by w Warszawie, aza-

tem jeli moja rozprawa od towarzystwa przyjació nauk

przeznaczona, Gobiowskiemu jeszcze oddan niezostaa,

niechaj do mego przybycia w domu pozostanie, a jeliby

ju bya do Gobiowskiego odesana, chciabym, aby jj

bezemnie na sessyi towarzystwa przyjació nieskada.

Jeli w takim razie niebdzie rodków uwiadomienia Go-

biowskiego, prosz do posa tu zaczon kartk.

Jeszcze mam jeden powód mocny do pisania, bo

Onacewicz niezmiernie obliguje mnie, abym od niego

uszanowanie i ukon owiadczy, a m.ianowicie pannie Mar-

celli, co dopeniam. Spodziewam si, e on znajdzie jaki

literacki interes, e bdzie niezadugo list do Warszawy

pisa. Od Daniowicza take pikny ukon i podziko-

wanie za kawon, który lubo smaczny, dojecha jednak
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nie bez guzów, tak e na wejrzenie niewyglda tak

gadko jak kawon roku przeszego.

Mam wiele do czynienia i pogodny czas, cho czasem

czule, ale wesoo schodzi.

Dnia wczorajszego ogldaem zabójczy piorun u Be-

Idu i Bohowiczów, i do Werek jedziem. — Jutro spo-

dziewam sig mie u siebie Drubarta.

J. Lelewel.

LIST XXXVL

Do Rodzicó w.

uck, 18 Padziernika w sobot 1825 r.

Wyjechaem z Woli Okrzejskiej dopiero we wtorek

o godzinie czwartj po poudniu, a dzi w sobot o go-

dzinie dziewitej rano stanem w Lucku i zastaem .X.

biskupa w dobrym zdrowiu, tylko mniej chodzcego z po-

wodu, e ma z rady Wileskich doktorów cigle odna-

wiane na nogach wizykatorie. Po czgci ju zdaem
spraw o obrotach familii.

Jechaem prosto przez Chem, gdzie by w dzie

N. Panny odpust.

We Wodzimierzu pewien pan posyszawszy moje

nazwisko, pyta mnie, czy niejestem bratem tego nie-

boszczyka, co by w Wilnie. Owiadczyem mu, e ja

jestem sam, co byem w Wilnie. Tym moim szczerym a

otwartym zeznaniem przywiedziony zosta do milczenia,

uiewiem co myla, czy e na nieboszczyka patrzy? Wst-
powaem take w Wodzimierzu do niedawno owdowiaj
Ruciskij, matki piknych córek, i ta mnie witaa jak

nieboszczyka, którego jednak jeden z ich ziciów wskrze-

si, i o yciu mojem j upewni.
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KoDie Adama podobno przodem wyprawi, anieli

siebie, bo przez to kilka dni dluj zabawi mogg, bo

przez to pewniejszy bd, e Adamom w przyspieszeniu

podróy niezawadz, bo czek, którego mi do koni dano,

nieco za czsto stroi si w kap, a yd Woek wicj
ma nad nim mocy, nieli ja, bo tak tu ojcowie propo-

nuj, bo to, bo owo, bardzo wiele przyczyn, a niemaa
i ta, e mi tu radzi, i kilka dni mniemam, e bd
móg dluj nad zamiar posiedzie.

Przyjechaem tu ju po wszystkim, gdybym by o

swojj mocy prosto z Warszawy jecha, nietua si do

Woli jednj i drugiej, a w drugij cae trzy dni prze-

siedzie nieby zniewolony, bybym zbieg na sam czas

na Michaowiny i obchód jubileuszu biskupstwa, który

by razem z Micbaowinami poczony. Odby si naj-

niespodziewanij. Nominat ogosi po dyecezyi, e ósmy
padziernik jest rocznic lat pidziesiciu, a w dni par
po 8 nowi stili uck uwiadomiony zosta, e jest dzie
obchodu na w. Micha.

W ssiedztwie bdcy obysvatele zbiegli na t uro-

czysto, lionsystujcy pukownik Werpechowski wy-

stpi z parad. Naboestwo, w kociele niezmierny

ludzi natok, — obiad na DO przeszo osób, w wieczór

w cam miecie illuminacya obchód zakoczya. — X.

biskup i z tego by niekontent, e si to nieco w bli-

skoci ucka roznioso i pukownika i miasto do wyst-

pienia pobudzio.

Jutro w niedziel bdzie obiad, na którym bdzie

szeciu biskupów i jeden nominat. Z szeciu trzech znam.

Kowacz jeszcze nieprzyjecha.

Niewiem, jak si to pisanie moje da wyczyta, po-

niewa diiia dzisiejszego od mrozu nieco zziblem i do-

td skociaa rka niedosy statkuje, a to w chwili,

w której hic et nunc list ten expediowa trzeba, bo

poczta za pó godziny e odchodzi, zapowiedziano.
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Zaczon tu notk§ do ukasza Gobiowskiego

proszg odci i odesa mu j, a odpowiedzi choby za

dni kilka, prosi.

Bliskij poczty pewnie ponowi pisanie. Tymczasem

moje uszanowanie Rodzicom — rodzestwo ciskam.

J. Lelewel.

LIST XXXVII.

Do Rodzicó w.

uck, dnia 20 Padziernika 1825.

Pisaem we wtorek przed wyjazdem do ydyczyna

na obiad, dawany od biskupa uckiego Matuszewicza.

Nasz biskup ucki, metropolita uniacki i inni bisiuipi,

praaci, duchowni, zakonnicy i kilku laików, midzy

któremi i ja: Marcinek w ydyczynie obiad przyprawia,

by bardzo dobry, a wina wgierskie wyborne i stare, i

szampan i lody.

We rod bya na obiedzie hrab. Platerowa secundo

voto (primo Yoto Lubomirska), ksidz Oarowski i kilka

mniejszych osób.

Wyprawiem konie do Woli Okrzyjskij, odprawa

60 zotych wynosi.

We czwartek pan Bystry z pann Magdalen przy-

prowadzi przejedajcych marszakostwa Drzewieckich

i referendarstwa Sliibickich, byli na obiedzie, równie jak

pani Platerowa, pókownik Werbachowski i major i nie-

którzy inni. Pani marszakowa, macocha przy pasier-

bicy, bardzo piknie si wydaje, równie jak pan mar-

szaek przy ziciu ; nagadaem si z panem marszakiem

za wszystkie czasy, bo od czasu, jak przed czterema
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laty zapoznalimy si w Wilnie, a do tj chwili niewi-

dziaem go, gdym by w Krzemiecu, jego nieznalazem,

teraz marszaek z on na Ukrainie.

"W pitek w kapitule o ksidzu Kowaczu radzono,

rzeczywicie dzi przyby i z niema skruch si pre-

zentowa.

Na obiedzie niebyo nikogo, po obiedzie wizyta po-

egnania metropolity Buhaka, wcale duga i uprzejma.

Po jego wizycie biegaem do katedry do praatów.

W nocy z pitku na sobot zgorza dom w Eucku,

blisko Karmelitów.

W sobot niespodzianie na obiad przyby ksi
Dymitr Czetwertyski, przez Euck przejedajcy, mie
byo z nim spotkanie moje po pótora rocznym niewi-

dzeniu. Ku wieczorowi chodziem do biskupa Podkoro-

deskiego i do Zienowicza. Kowacza zostawiem by u

norainata, gdzie gdy Kowacz list prymasa w jego inte-

resie pisany, w którym proponuje, aby Kowacz uleg ka-

rom kocielnym, gdy, mówi, przeczyta, w poruszeniu

wygada si, e si kwano z prymasem rozsta, i bar-

dzo twardo.

W niedziel na obiedzie pókownik Werbachowski

i XX. Oarowski i Woronicz.

W poniedziaek na obiedzie gwardian Bernardyski.

We wtorek przed samym obiadem wizyta pani mar-

szalkowj Zakrzewskiej, na obiedzie Czarnecki z Zabo-

rola. Po poudniu Olszewski sekretarz kancellaryi wy-

jecha i sekretarstwo porzuci, a to nagle, dnia wczo-

rajszego oznajmi, e si eni, a dzi miejsce porzuci i

na lub pojecha.

Po poudniu te powróci po trzynastodniowj nie-

bytnoci Obendorf konsyliarz.

We rod na obiedzie marszakowa Nowowiejska

z pannami Kozowsk i Popiel, pókownik Werbachowski

i chory Bykoski. Ku wieczorowi wizyta biskupa Ma-
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tuszewicza z assystensy, a to z poegnaniem, bo wy-

jeda do Puocka.

We czwartek na obiedzie praat Scholastyk, regens

Krzyanowski i ksidz Oarowski.

Dzie cay sota i mocny nieg. Noc ca, zawie-

rucha i nieg.

W pitek na obiedzie sami domowi i ja. Po obie-

dzie a do wieczora z wizyt Komuald Stecki, którego

ju od lat szesnastu niewidziaem. — Sota prawie

dzie cay.

W sobot na obiedzie Romuald Stecki. — Sota si

przesila.

W niedziel wiadomoci z Iwaczyc od Bystrych,

e niemog by sami, bo mnoy si chorych, sama By-

strzyna na prawe oko ju od trzech blisko tygodni za-

niewidziaa, nic j nie boli, ale niewidzi, czasem co
przewidzi i znowu niewidzi. — D/.i po obiedzie Oben-

dorf tam jedzie wystpi ze swoj nauk, gdy innych

-doktorów niepomogy, ale niewiele obiecuje.

Od panny Magdaleny listy do pani bratowj ju dzi

otrzymaem.

Na obiedzie pókownik i schodzcy z miejsca ka-

pitan sprawny, miaa by i pani marszakowa Zakrzewska,

ale zachorowaa na ucho i mocne w gowie cierpi bóle.

Obendorf wróciwszy w poniedziaek z Iwaczyc, do

nij pojecha.

W poniedziaek na obiedzie ksidz wikary Bernar-

dyski. Ku wieczorowi z wizyt Sredziski z now on
swoj, by on niedawno wdowcem desperujcym, tym-

czasem niedawno przypomnia sobie, e zna bardzo zacn
pani Brock, która ma córki, których niewidzia. Ale

sdzc, e jaka matka takie córki, zatem jecha do nij

proszc o jedne, nazajutrz otrzyma sowo, w kilka dni

indult u officyaa i lub. Wielk tedy sprawi surpryz,

e onaty przyjecha, to prawdziwie po woysku.
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Sota, od czasu pomnoonych sot nasze zdrowie

gorsze, pomnoyy si cierpienia, mianowicie w ponie-

dziaek cay dzie ostre bóle i strzykanie w nogach

mczyo ksidza biskupa, cho wizykatorie odnowione.

le si dzieje i niema nadziei, eby co lepiej byo. Tego

roku lubo co do suchu i wzroku nic gorszego niedo-

strzegani ; co do zdrowia wewntrznego cale dobrze znaj-*

duj, co do upadku na nogi, niewiem czy jest co lepij,

chocia nie brzkn, ale widz ksidza biskupa duo
zmienionego, wicej pochylonego, spadego z ciaa, na

twarzy ostrzejsze rysy wieku i wyrauj zgrzybiaoci.

eby nieba przecigajc lata od cierpie ratoway.

Obendorf pocz by przykr.da plastry na plecach, olej-

kiem smarowa nogi, ale to gryzo, a w olejkach przy-

prawa wydaa si nieczysta, bo w oleju junipery znalaz

si terpentynowy olejek, wic odrzucone zostay.

W tych dniach katarzylimy wszyscy, ja mój po-

dobno dowioz do Warszawy.

Z projektów o obraz mnie poruczonych podobno nic

niebdzie, a jak to zrobi — za moim przybyciem pro-

jekt zrobi.

Bardzo le, e piszc nikt niewymieni po szczególe

i wyranie atencyi biskupowi i oddzielnie nominatowi,

to jest tu bardzo obserwowane, miaem z tego powodu

cokolwiek subiekcyi.

Podobno te i z kupna filianek i imbryka nic nie-

bdzie, niemam Obolewicza, coby mi kupi, niemog po-

tnie wyczerpnitj, do ostatka wyprónia kassy, nie-

obce poycza, bo kiedybym czy na wsiadaniu oddawa ?

Filianek i imbryka dostanie w Warszawie, wola-

bym par zotych droj w Warszawie da, samemu le
kupowa, ani jest kiedy. Trzeba zna teraniejsze ycie

uckie, a teraniejsze boto, z kupna nic niebdzie.

Okropnie niewygodnie wyjechaem, bo bez rondelka i

yki, a to w tak por.
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Jan Zamojski eni si tu na Woyniu z Karnick.

W Dubnie, w Równym i w ucku s teatra.

Po publicznem posiedzeniu Towarzystwa Warszaw-

skiego pojad z Marcellin do Szydowa.

Onacewicz w trzecim licie swoim, który tu od niego

w ucku odbieram, pisze jak nastpuje:

„Niewiem o moich godach weselnych, bo w Litwie

„nieznalazem dla siebie ulubionj — prdzjbym znalaz

„nad Wis, gdybym lat 20 mia nazad, i nieco wdzi-

„ków i pienidzy, moebym si posun, ale dzi czytam

„mow Cycerona pro M. Marcello, i na tóm bdzie

„koniec."

. Gobiowski obieca mi da zna o dalszych de-

cyzyacb, to nastpi moe 6go albo 7go tego miesica.

Jeliby niedawa sam odpowiedzi, mona do niego póniej

posa, a to aby 8go we wtorek na poczt odda, to

mnie jeszcze w ucku zastanie.

Dzi we wtorek na obiedzie by tylko ksidz gwar-

dyan bernardyski Szczotkarz.

Daniowicz z Charkowa piknie kania.

Moje uszanowanie Rodzicom — rodzestwo ciskam.

Lelewel Joachim.
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LIST I.

Do Ojca.

Puawy, Sobota 1827.

Wyjechaem jak wiadomo we czwartek po poudniu,

po pierwszej byem na Mokotowskicli rogatkach, które

minwszy szczliwie, po pitej na popas do Góry zaje-

chaem. Popasajcy by w tj karczmie, do którejemy

cignli, jaki oficer ; ludzie jego zawoali, e niewolno

wjeda, mój tedy Mosko Lejbowicz stan z komi pod

golem niebem, a przecie gospodarz wykóciwszy si

z wiernemi panu ludmi, konie Moska do stajni i do

obu wprowadzi. Jechalimy dalj, staraem si z niemi

towarzyszami podróy lepiej pozna, ale e Mosko Lej-

bowicz bardzo szybko gada, niedosy tedy dosysze go

mog, jakoliolwiek rany i do gadania ochoczy. Drugi

jest Ukrainiec z Humania rodem, Wasil Dziupla. Na

wspomnienie Humania i zapytania z kd jest, umiecha

si i chtnie odpowiada. Wreszcie zdaje si by mao-

mówny, lubicy z turecka siedzie nisko z zaoonemi na

krzy nogami, lulki niepaU, medytuje i dosy drzymie.

Jak mówiem, mao do gadania ochoczy, bd, em nie-

trafi o tm pogada, coby go zaj mogo, bd uwaa,

Listy J. Lelewela. Tom L 28
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e z trudnoci jego odpowiedzi ukraiskie rozumiem,

lecz z samym Mokiem, z którym w dobrej jest komi-

tywie, mao take gada. Odzienie jego i mina uderzaj

w oczy, e z dalekich jest krajów, z td czste miewa

napaci i pytania, które przyjemnie przyjmuje. Po pó-

nocy stanlimy na drugi wypoczynek. W jednj karczmie

owiadczyli, e niemj siana tylko owies, a w drugij,

e siano bez owsa. yd przeto do adnj z tych nie-

wjeda, stan na rodku przy studni. picy byem,

nieopieraera si temu, ile e coraz i dalj popasszy ze

trzy godziny, ruszylimy.

Na trzeci popas cignlimy do Kozienic. yd
znowu staje pod gora niebem i socem, krzyknem
o to, ydki miejscowe wprowadzaj go do austeryi. Za-

raz zjawi si krzyk wojskowych, e niewolno. Gospo-

darz yd uatwi, e konie do obu przyczepione zo-

stay. Alici niebawem wpada sam pan pókownik

Lepie z Puaw do Warszawy cigncy, z cybuchem

na Moska, e swemi parszywemi jego konie poza-

raa. Protestuje si Mosko, e gospodarz go wprowa-

dzi, kiedy pan pókownik koo bryki przechodzi, prze-

mówi si z Mokiem, popierajc, e go gospodarz wpro-

wadzi. Woa tedy gospodarza, gospodarz si schowa,

niema go, Pókownik dopilnowawszy, e konie Moska

wyprowadzone zostay na dwór, spokojnie sobie wyszed,

ja z bryk pozosta. Takem popasa a do zaprzenia,

bryk wytoczono. Jechalimy tedy dalej, jechali i jechali

a do samych Puaw, gdziemy w pitek zaraz po godzi-

nie 5 stanli. U gospodyni ledwiem uprosi nocleg, al-

bowiem wyglda w sobot rano przeraarszowego kwate-

runku. A gdy dzi w sobot rano koo godziny szóstj

to pisz, oblegaj mi zewszd wojskowi, coraz to drzwi

uchylaj, prdko im ustpi. Trzeba si tedy pakowa
na bryk i pój midzy Puawskie gazie na tuacza.

— Albowiem Kluczewskiej niezastaem, wyjechaa do
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Sufczyskij, Sienkiewicz wyjecha na Ukrain, jak mówi,

zabrawszy z sob klucze biblioteczne. — Bernatowiczowi,

u którego wieczór wczorajszy strawiem, i Hemplowi

trudno si naprzykrza. — Dobrowolski mieszka o mil
ztd w Poodze, zapowiedzia, e po mnie przyjedzie.

Ksinie przypomina mi si niechce, która cigle w do-

brym zostaje zdrowiu. Skoro za niniejszy list ukocz,
bd szuka Madejskiego, aby ksiki biblioteczne odda,

cho to zaatwi. — Niepisabym o tych bataaszkach,

gdybym sobie by nieprzypomnia mojego widzenia si

z Anglem wilij wyjazdu, o czem zapomniaem p. Ada-

mowi powiedzie. Angiel mieszka na nowym wiecie

w paacu Jabonowskich, dawnij Janowej Potockij,

midzy Bentkowskim i pomp. Utr^ymywa, e to jest

rzecz mieszna, ta powie przyprowadzenia katarakty

do zupenoci, bo si to sztucznie nierobi, ale aby mona
operacy zrobi, trzeba czeka, eby si do pewnego

stopnia rozwina. Do tego wanie stopnia u metropo-

lity naszego dosza tak, i adnego oczekiwania, adnego

przygotowania czyni niepotrzeba, tylko si i operacy

odby, a to kadego momentu zrobi moe. Operacy

ta dwojak by moe, albo zupene katarakty zdjcie, co

duszego wymaga czasu i jest nieco przykrzejsz, albo

zsunicie jej pod rogiem na dó, aby si w dole gaki

oka rozwijaa a renicy niezasauiaa, — i t drug
proponuje. Wreszcie upewnia, e gdyby niewiedzia pe-

wnoci, dla wasnego imienia nigdyby nieway si na

tak dostojuój osobie próby czyni. Niech tedy to pan

Adam rozway i z Anglem si rozmówi i z kim chce.

Rodzicom nóki cauj — rodzestwo ciskam.

J. Lelewel.

28*
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LIST II.

Do Ojca.

uck, dnia 15 Czerwca 1827 r.

Wyruszywszy z domu pierwsza moja stacya bya na

miodówj ulicy. Mosko Lejbowicz Ostatnigrosz, zgubi

by swój gleit, swój paszport i swój cettel, prdko si
spostrzeg, biega po ulicy i znalaz, tak tedy z 10 minut

przeczekawszy, ruszyem dalej.

W innym licie moje do Puaw przybycie opisaem
— roz4imiem, e ten list przez rce Kazimierskiego

dojdzie.

W Puawach w sobot uadowawszy si rano na

bryk, wyszedem Madejskiemu odda do biblioteki ksiki.

Tymczasem nadjecha Dobrowolski i mnie z Bernatowi-

czem zabra do siebie do Poogi, o mil od Puaw po-

oono], bardzo nam radzi byli pastwo Dobrowolscy,

obiad, czarna kawa, biaa kawa, herbata i poziomki,

spacer po ogrodzie, ciga gadanka, odczytanie szeciu

rozdziaów szaty czerwonej czyli romansu Nacza i Grzy-

malczyków, zajy czas a do wieczoru. Ze soca za-

chodem ruszyem nazad do Puaw, gdzie poczekawszy

troch na wyadowanie si Ostatniegogrosza, ruszylimy

w nocn drog.

Ju to jest 2000 kilkaset lat temu, jak pisano o

Scytach, e gdy im przyszo koni w dalek i szybk
uy drog, e im na dni kilka wprzódy mao je da-

wano, e je nieco podgodzono i w cigu drogi may
obrok dawano. To si prawdzi na moim ostatnim gro-

szu. Gdziemy stanli na popas krzyczano na niego, e
swoje cztery konie tak licho, tak szczupo karmi. A
wszake te konie niczego i okrgo wyglday, pytaem
go, co tak wszdzie si dziwi, e koniom swym auje.
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da za przyczyn, e ko na dalek i prgdk drog po-

winien by lekki. Jako uoy sobie dostawi mnie do

Eucka na wtorek, a moe we wtorek na poudnie, ale

to si nieudao.

Zajechalimy rano w niedziel do Lublina, do miasta

wojewódzkiego. Siedzcy z zaoonemi na krzy nogami

mój Dziupla, najlepszym by wiadkiem, emy cudzo-

ziemcy. Na rogatkach tedy nieodzown stao si rzecz,

popisa si z paszportami. Zapisawszy, zapowiedziano,

e nieodzown jest, aby w placu i w policyi zapisy po-

czynione byy.

Porzuciem wic bryk, a przez tumy ludu prze-

ciskaem si za posacem paszport nioscym. Uprosiem

weteraca, e ju odoone na bok do dalszego czasu

paszporta zapisa i odesa je do bióra policyi.

Na szczcie krc po ruinach starych korytarzy,

spotkalimy jednego kancellist, któremu paszporta wr-
czone zostay, by on tak grzeczny, e po schodach na

gór poszed do kancellaryi swojej, ale drzwi zamknite

znalaz i klucza niemia. Zaafferowany tedy prosi, abym

na korytarzach poczeka, a sam poszed szuka klucza,

czekam kwadrans, czekam i co wicj, a z przecho-

dzcych ydków jeden mi szepce, szczliwy pan jeste,

e si znalaz pan sekretarz, bo ten przynajmniej zaraz

i podpisze, a inny toby i przed poudniem niezrobi,

trzeba, eby si pan zna na tern. Pokazao si przy-

tem, e do zapisania przejezdnego paszportu w miecie

wojewódzkiem Lublinie, potrzeba dziesiciogroszowego

papieru stplowego, usuny ydek pobieg po niego.

Mniemam, e si wszystko skoczyo, lecz ydek owiadcza,

e teraz trzeba i do prezydenta, aby podpisa, a to

prdko, bo po tym wyjdzie do kocioa.

Tum ludu na ulicach zagci si, przeciskamy si

przez niego, przez ciasne bramy, kilkaset kroków, yd
przodem, ja za nim. Niewidziaem oblicza zastpcy pre-
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zydenta, by na wyjciu i podpisa. Ale to nie koniec,

trzeba jeszcze pieczci, przez te same tumy, przez te

same bramy trzeba nazad wraca, przez te same kory-

tarze do innej komnaty, gdzie dwie panny czyli dzie-

weczki na rozkaz starozakonnego na paszportach piecz

wycisny. yd mi paszporta odda, upewniajc, e nikt

tak z wikszym popiechem podpisanych paszportów nie-

mia. Sztuka caa kosztowaa zotych 3 groszy 5. Do-

piero szuka bryki, bryki na rogatce, gdziem j zostawi,

ju jj niema, szuka jej tedy po miecie Lublinie. Zwykle

stawa pod goem niebem, upatruj tedy po ulicach i wród
miasta na jednym placu spostrzegam, przysiadam, abym

na nij nieco wypocz, a w tem Ostatnigrosz konie za-

kada, bo ju wicej trzech godzin, a przeto dosy po-

pasa.

Wzbijao si soce ku poudniowi, ale koniom

Ostatniegogrosza nic to nieszkodzio, jechalimy podrze-

mujc, minli Krasnystaw, Wojsawice (Polityy), gdy

na zmierzch si miao, ma by noclegowy popas. Na-

zajutrz oczywicie bdziemy nocowa za Wodzimierzem,

a wic i blisko ucka. Lecz ze witem w poniedziaek,

zaledwie mój Ostatnigrosz bryk nasmarowa, uderzy w
lament, a je je je! a je je je! ledwiem si dopyta, e gleit

i cettel zgubi. Wzi go szuka po stajni, po obach,

na drodze ku Lublinowi, godzina za godzin uchodzi,

niema sposobu. Rady ludzi dowiadczonych koo poczty

chodzcych. Kady upewnia, e trzeba, aby Ostatnigrosz

uda si do Warszawy i inny cettel kupi. Zapaciby

i on, zapacibym i ja cakowity, ale adna poczta niema

prawa poprzednich stacyi zbywa, a bez cetlu do Ucha
ani si pokaza, mogem wiadczy, e mia cettel, bom
widzia jak go na rogatkach Warszawskich i Lubelskich

pokazywa, ale czy to skutecznie? radziem omin Ucha
droynami. ydzi dowodzili, e nie z drogi do Chema
kierowa, prónom upewnia, e mil trzy nadkada. Gro-
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ziem, e sobie inne najm konie, jego porzuc, i to by
najlepszy ratunek w takim razie, tylko blij Uciuga
naleao tak zrobi. Wszake zezwalam jecia na Ciem,
trzy mile po maych droynach w godziny gorce prze-

bywszy, zaoylimy popas w Chemie. Tu cettel kupi

do granicy, jakby nas z Chema z innj na swoj wzi
bryk. Jadc tedy dalej mil blisko 6, zaoylimy nocleg,

z którego ruszywszy we wtorek o siódmj, bylimy na

Polskiej komorze, rzecz o cettel szczliwie si upieka.

Komory przebywszy, popas we Wodzimierzu.

Okropny widok Wodzimierza, okropny widok zabu-

dowa i ludzi, kilka tygodni temu dwa pogorzeliska na-

sroyy si na czci miasta, murowane stercz obnaone

i okopciae ciany z cegie w odludnych przestrzeniach.

Zaledwiem doledzi pooenia tych austeryi, w których

po tylekro popasaem i noclegowaem. Jedynie prawie

ydzi tem dotknici, s oni z pewn rezygnacy, wszake

spotkasz ich a widzisz w kadym sowie przytumion

niespokojno, myl obkan. Ju wida midzy nimi

ndz, atwo przewidzie, e uronie. Wszake znalazem

Wodzimierz mocno yjcy, przez skupienie urosa ludno
bya w poruszeniu z powodu oczekiwanego przybycia gu-

bernatora. Nieraiaem ja adnego do gubernatora inte-

resu i niemylaem czeka na niego, jednak miarkujc,

e choby konie tego wtorku do ucka zacign zdo-

ay, e przyjazd mój byby za póny, e aby w ucku
nazajutrz rano stan, obojtnie jest gdziekolwiek noco-

wa, bliej czy dalej przyjdzie, nakamaem yda, aby

upa przeczeka. Wprawdzie niebyy to upay nieznone,

byo raczej gorco zawsze wietrzykiem orzewiane, mo-

glimy bez zapocenia na bryce siedzie, i konie biegy

kusem niegrzejc si, raz tylko w caój drodze siwemu

tak si zgrza przyszo, e kurzaw okryty szarym si

sta. Ale wielki z Ostatniegogrosza wiercipita, koo
godziny pierwszej z poudnia ruszy dalj. W Terczynie
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wczenomy nocleg zaoyli, myem si, pucowaem i spa

poszedem, reszt pieczonej zrepetowawszy spiarni, tylko

pó bochenka chleba pozostao, którego ju uksi zbów
niemiaem. Wszakem si nieporzdnie wyprawi, zapo-

mniaem wzi rdelki, to mi gorzej, em zapomnia

wzi puda na kapelupz, przez co kapelusz naleycie mi

zawadza. Przy rewizyi na komorze rossyjskij pan re-

wizor by zaambarasowany tabak, moe udawa, twier-

dzi, e niewolno, ale e o bagatele chaasu i kopotu

czyni niechce. — To s gówniejsze fata podróy mojj.

Zajechawszy do ucka okoo godziny 7 rana, zna-

lazem metropolit*) pijcego czekolad, co do zdrowia

daleko lepij jak w roku przeszym. Such zupenie

woluy, tak i dotychczas com zwykym gosem moim opo-

wiada, ani raz powtórzy niepotrzebowaem. Zmiana

wielka i pocieszajca — ku wieczorowi wspomniaem o

nadziejach, jakie Angiel pocz czyni, przywrócenia

wzroku, niewspominajc wszake imienia katarakty, mó-

wiem, e Angiel proponuje ma operacy i co chce

zdrapywa, a to prawie bez bólu, e to jednak przykrym

by moe, z powodu, e bdzie z par minut roboty.

Nadzieja tym sposobem uczyniona widocznie ukontento-

waniem napenia. A cóbym mu nieda za to ! opowia-

da to metropolita. Sobolewskiemu, Folfosiskiemu**),

Gawroskiemu***). Gdyby to szczliwie nastpio i udao

si wzrok odzyska, jakiby to nowy by dla Piwni-

ckiego****) do rozpaczy powód. A gdzie si obrócisz,

nikt o niczem, tylko o Piwnickim. Dla wszystkich

prawdziwy przedmiot zgorszenia. Ten z podziwienia

wyj dotd nie moe, ów si dotd na niego zyma i

*) Metropolita Cieciszowski, biskup ucki. — ycioryft jego

w bibliotece Ossoliskich T. VI. **) Suba. ***) Marszalek.

***) Piwnicki, koadjutor.
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gniewa, inny lituje i ubolewa, ja mówi, mnie to nie-

dziwi, e si tylko demaskowa.

Metropolicie uajprzód od wszystkich poszanowania

skadam, o rónych osobach familii opowiadaem, za-

czwszy od Hugonka*) a do babci. — Ale a propos!

W pani Jaraczewskij romansie Zofia i Emilia, wyczyta-

em, e na kotun trzeba barwinek moczy w wódce. —
Rekommenduj ten romans do czytania i spodziewam

si, e si tak dobrze jak i starosta podoba, szkoda, e
pani Jaraczewska w ogadzie stylu potrzebuje pomocy

panny Osoliskij. Ciekawe bd dalsze jej romanse,

kiedy w tym tak rozmaitych ju poruszya obrazów.

Nasi pisarze nieumiej si ekonomizowa, zaraz si wy-

lewaj ze wszystkim.

Ale wracam do ucka. We rod ku wieczorowi

odwiedzi pókownik Werpachowski. który pocz by
nieco rzadszym gociem, poniewa nie w samym ucku
stoi, a ju si do obozu preparuje. — We czwartek

Boe ciao. Z rana msza w kaplicy, metropolita bra
kommuni, poczem zaraz czekolada i wybieranie si do

katedry na summ : cztery ewangelie. Celebrowa Skir-

niewski, mia kazanie ksidz Krzyanowski, processy

odprawia biskup Podhorodyski, czytajc j z mszau
za pomoc suflera, inne ewangelie odpiewali inni pra-

aci. Cho bya pogoda, processy bya po kociele, bez

dzwonków ze piewami aciskiemi, dopiero pod koniec

dla ludu zaintonowano.

Na obiedzie byli pani Platerowa, pan Dobrowolski

praata brat i Litwiski, który dzie wprzódy smaczne

truskawki przysa. Po obiedzie poegnawszy pani Pla-

terowa, poszedem spacerem na nieszpór, odwiedziem

profesorów, a wracajc naszedem pókownika, z którym

*) Synowiec, syn Prota.
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defilujc przez cae prawie miasto, wystpiem z moj
rossyjskiej literatury znajomoci, bomy o literaturze

rozprawiali, zaczwszy od uczonych pism Szyszkowa,

które, abym pozna, dugi czas kiedy u mnie rzeczy-

wicie leay. Owietrzyem ich tedy cokolwiek. Przy-

szedszy pókownik gazety czyta, a ja z niektóremi mo-
demi ksimi mojemi uczniami rozmawia. Po odczy-

taniu gazet rozeszhmy si zaraz, bo metropolita duo
znuony spa dobrze i rany by nazajutrz.

W pitek po mszy czytaem wiersze Brunona Ki-

ciskiego o Remanencie i Odyca do Mamy, co szczerze

zabawio, tylko utrzymywa metropolita, e nic dziwnego
poeta niedokaza, bo wszystko prawd napisa. Wyto-
czya si przytem sprawa wyjazdu Majewskich*), nie-

skoczenie boleje metropolita nad ich wyjazdem. I jest

dobrze przekonany, e Majewscy z wasnej, nie z zmy-
lonj ochoty tak krótko bawili i tak prdko wyjechali

niezwaajc na szczere proby, aby pozostali; te wymówki
braku stroju byy próne, bo pani Adamowa stosowny
strój obmylia i wynalaza, przymawia si do tego i

Sobolewski. Nieumiaem Majewskich broni, ich mie-

szkanie na dole, w którym w ucku mieszkali, w czasie

konsekracyi stao pustkami, nikt go niezaj.

Sobolewski utrzymuje, e ich wyjazd by uwaany
za wielk nieprzyzwoito, e nawet si troszczy, co ludzie

o tm mówi bd. Nieche Matka to wszystko roz-

way i oceni.

Na obiedzie w pitek pani Platerowa, Scholastyk

Krzyanowski, Dobrowolski, — po obiedzie wizyta bi-

skupa Podhorodeskiego wcale duga, poczem gawdka
ywa a do lOtej wieczór.

") Siostra Lelewela za Majewskim.
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Dzi w sobot spodziawany przyjazd do ucka

gubernatora. Dziekan Skierniewski wyjeda na dni par
do swojego kocioa do Klewania na celebry.

Rodzicom uszanowanie moje, Nosarzeskich i dalsze

rodzestwo ciskam serdecznie.

J. Lelewel.

LIST IIL

Do Ojca.

20 Czerwca 1827 r.

Stanem na Sobocie 16 czerwca. Rano ksidz

minister trinitarski przyniós mi list koadjutora Piwni-

ckiego do mnie z drogi z Okszy pisany, z wdzicznociami

za moje czuo, a to w wielkim sekrecie, aby nikt o

tym licie niewiedzia z powodu niektórych alów, które

w nim wyrazi. Sdziem, e niezaszkodzi i przyzwoiciej

go kommunikowa metropolicie niespodziewajc si, eby
obudzi niesjpokojnoci. Wszake gdym si ze wszystkiego

mia, prdko przeminy, t uwag, która na myl
przysza, e on i na miejscu w ucku tak iiarzeka.

Wreszcie trzeba byo o Piwnickim zapomnie, bo usta-

wicznych goców trzeba byo wysya na zwiady, czy

gubernator przyjecha.

Pani Platerowa bdca na obiedzie w t sobot

znalaza si w ambarasie podobnym do ambarasu Ma-

jewskich, gdy przed konsekracy wyjechali. Po wielekro

zemn i z metropolit zagajaa t kwesty, czy ma by
w niedziele na mzkim obiedzie, aby gubernatora pozna,

boby dobrze byo pozna i poytecznie. Przymawiaa

ustronnie, e wyranie sobie yczy by, byle metropolita
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do tego zachci i wyranie zaprosi, bya obawa, aby

z jakie 70 albo 80 nie zbiego si osób. Metropolita

zostawi do jj woli , by albo nie. A zatem wypado,

e i przyzwoicie jednój samj w tak licznj znajdowa

si kompanii.

Koo 6 nadjecha gubernator i jad gotowy u

Marszalka obiad — przygotowania, dyspozycye. . . .

W niedziel 17 czerwca, ranij si wstao, ranij si

ubrao en parad, raniej talerze dobyto, ranij w
pokojach okna pootwierane, raniój msza. Byem do

rosou, gdy dano zna na msz. Na wyskok od skarpetek

do fraka, ubrawszy si pobiegem, ju byo offertoriura,

oczywicie na msz zpónilem si, po mszy pobiegem

umy si, poprawi toalet. Wróciwszy znalazem nowe

zajcie, zamówion etykietaln przez gubernatora przed-

obiedni wizyt. Naznaczy metropolita czas, godzin 10.

Gubernator owiadczy, e moe by raniej o 9 czekamy,

stosowne dyspozycye.

Chocia mszy niesuchaem, odstpi niemog. Gu-

bernator w mundurze, w orderach swych z horodniczym,

kapitanem sprawnym i sowietnikiem — prezentowany

jestem, kozetka ywa, wizyta skoczona — cay dwór

zajty. Chociem mszy niesucha, siedz, rozmowa

wesoa, czsto zmieuiam stanowisko, czsto wstaj i

dzwoni. Wtym wiadomo nadchodzi, e w czasie

mszy kapitan gwardyi rossyjskij Popawski, przejedajc

wstpowa uwiadomi, e we wtorek o 11 rano w War-

szawie prymas zakoczy. Mao to dalsze rozporzdzenia

przerwao.

Wraz nadszed list do metropolity od Piwnickiego,

ju z samego Petersburga. Poniewa Piwnicki myli

umrze azatera prosi metropolit, aby go modom
duchowiestwa poruczy. Donosi o pierwszych swoich

prezentacyachj o chorobie i cierpieniach i lamentacie.
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Po odczytaniu tego listu i maj nad nim dyskussyi,

znowumy do dyspozycyi i rozporzdze przystpili.

Sun stoy, we dwu salach, nakrywaj o deser,

o zastaw, dyspozycye, wychodzimy, zagldamy, po

dwónastj przyby arcybiskup uniacki Krasowski, wkrótce

pan Czarnecki z trzema synami, niebawem biskup

Podhorodeski, kilku duchownych. Koo godziny pierwszj

stschniona za mem pani Czarnecka, oraz gubernator

przebrany w aob po matce i obywatelstwo i sama

modzie. Przypomniaem Narcizowi Olizarowi, em go

zna malekiem, z Wórcelem pierwsza znajomo z mar-

szakiem Steckim pierwsza znajomo, inni i nieprzyst-

powali zaznajamia si. Dawniejsze znajomoci, pókownik

Werbachowski, pókownik policmajster Marków, byy
adjutant genera gubernatora Korsakowa Wilczyski,

jeden i drugi pan sdzia, których nazwisk niepomne,

tyle tedy znajomoci. In summa byo osób 42 i wszystkie

u jednego zmieciy si stou, drugi stó niepotrzebnie

by zastawiony. Skoczywszy szampanem i lodami, po

dwugodzinnem siedzeniu wstalimy, a wnet wszystko si

rozpierzcho.

Wieczorem przyszo mi na myl, e wypadaoby,

aby Skirniewski gubernatorowi si prezentowa, wic po

Skirniewskiego umylny pchnity do Klewania.

Poniedziaek osiemnastego pani Platerowa, scholastyk

Kryanowski i ksidz exbeuedyktyn Sobolewski, mój

ucze na obiedzie. Pani Platerowa tryumfuje, e nie

bya na obiedzie.

Pókownik Werbachowski dla gubernatora dawa
podwieczorek (nieprosi mnie). Wieczorem niespokojnoci,

ni posaca ni Skirniewskiego. A si Skirniewski stawi.

Rozporzdzenia na dzie jutrzejszy do wizyt, które

zaszy.

Wtorek dziewitnastego. Msza cokolwiek raniej.

W jj cigu kilkanacie wysyek, czy zaprzga, prdko
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zajedzie, czy nie zajecha, co to zajechao, eby Skir-

niewski by gotów, eby mezapomnia, eby si nie-

ociga, czy ju siada do karaty, czy siad, czy ruszy.

Nie, nie przekadam. Ale bo to dzieci zapominaj.

W czasie tym wiadomo, e Mandrekinowa*) wiceguber-

natorowa Putawska przyjechaa. Ivoo godziny dziesitj

wizyta gubernatora z poegnaniem, bardzo grzeczna, o

rónych rozmawialimy rzeczach. O poudniu Mandre-

kinowa z córk Emilk na obiedzie pani Platerowa i

póko wnik Werbachowski.

roda dwudziestego. Tak na obiedzie co wczoraj.

Pólkownik Werbachowski, t ra po raz ostatni, wielemy

gadali z sob, jak nigdy.

Nad wieczorem midzy Wilczyskim i Trzciskim

pojedynek, mieli sig rba, oba zuchy do zgody. W par
dniwidziaemWilczyskiego caego, pewnie i przeciwnikowi

nic. Niewiem jeszcze, jaki obrót ta rzecz wzia —
pewnie si pogodzili.

Pani wicegubernatorowa Putawska odbya drogi

przeszo 1000 wiorst przez Kijów, Berdyczew, Pitk,
Poczajów, do ucka, z kd podobnemi drogami wraca,

wykalkulowany ma czas, poniewa ma na 1 sierpnia

Emilk swoje do Smolnego raouasteru do Petersburga

dostawi. Wyruszya tedy odwiedzj w pobliu Ivijowa

famili ma, zaatwi interesa Pitki, wota dopeni w
Poczjowie, skoro Emilka pewnych lat dojdzie, i przy-

jecha z ni do ucka, aby j metropolita pobogosawi.

Radziem, aby zamiast wracania do Putawy, aby raczya

na Hostynne do siostry Kretowiczowej, do Warszawy

gdzieby ojca, siostr brata, a z Warszawy samaby do

Smolnego Emilk na czas dostawia. Utrzymywaa, e

*) Córka Kiciskiego kasztelana, a siostra Brunona.
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to byd nie moe, tak ju czas rozoony dla jej

interesów, e na tak lirog funduszów niema, e z

Putawy Emilk z jedn, przyjaciók odeszle do Peters-

burga, sama musi w Putawie pozosta, przyjechaa

szeci komi swemi, karet, któr umierajc jej m-
owi Sotików darowa, z ludmi jedynie ruskimi,

wreszcie upewnia, e, gdyby niebya 100 rubli srebrnych

poyczya, od tylu lat zamierzonej, tj do ucka i do

Poczajowa drogi, niemiaaby czem odprawi. Jest to

osoba mocDO otya, z powodu upaów, osabiona, nawet

po raz trzeci w tym roku febra j nawiedza, febra

dawn ospowato mocno zgadzia, biao twarzy i rk
niezmierna. Emilka majca koo lat 9 niskiego wzrostu,

pleczysta i barki ma rozoyste, biodra potne, ale

przytem nie krpa, twarzyczka okrga, dobrej tuszy, nie

otya, je bardzo mao, szczególniejsze ma w chodzie

uoeuie, adna kaczka podobnie si ze stopy na stop

nieprzewala, jakby niedol ojca na obie udawaa nóki,

im po wolniej idzie, tym gwatowniejsze jest to caj
figury gibotanie si, i wyginanie. Umie jedynie po

rusku, dosy po fiancuzku, po polsku rozumie i pacierz

po polsku umie, i dobrze wymawia. Polskiego jzyka

ma si w Smolnem nauczy. wawa, ale cicha i

spokojna, oczki ywe byszczce i milutkie, pochlebniczka

wielka. Dziaduszk swojego za kady raz w rczk, w
kolanko i w nók cauje. Nim zapatrzywszy si na

niego, pobiey z miejsca i to caowanie odbywa. Roz-

czulaaby ta attencja, gdyby róne dawne wspomnienia

i teraniejsze dania nie studziy serca. Wiceguberna-

torowa bardzo wiele ma do rozpowiadania, a to o swoich

awanturach, o cudach, jakie Bóg nad ni zdziaa, o

swoim mu, o jego chorobie, o jego niewinnoci, o jego

zasugach, o swem szczciu, o swej niedoli, o wielkoci

majtku, o najwyszym niedostatku, w jakim zostaj, o

wielkich nadziejach awansów ask cesarskich, pozyskaniu
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nowych dostatków, cicych dugach, które urzdownie

opublikowali, e nie s w stanie opaci. Ni o czym

jedno, o sobie, o sobie, o woli Boej. Pan Bóg tak jest

ni zajty, tak na kadj chwili ich losami, mylami,

krokami rozrzdza, tak si ni trudzi, e pewnie mu ani

chwili niepozostanie, aby o kim drugim pomyli. Aleby

kilka listów takich napisa przyszo, aby to wszystko

spisa, co mi naopowiadaa o cudach, o wizytach umar-

ych, którzy j nawiedzili, o cudach dla nij zdziaanych

przez w. Mikoaja mokrego Kijowskiego, o swej i ma
swojego chorobie. Pojmuj atwo natur jj choroby, gdy

umys tak niesychanie swemi zajty jest interesami. Poj-

muj atwo, jak si wszystkie ostatecznoci w jj spotykaj

losie. Tak dalece jest opowiadaniem tego zajta, e za-

ledwiem znalaz czas i zniewoli do wysuchania kilku

powieci o niektórych familii osobach, a to wyniko wtedy,

gdy si coraz mocniej wykrywao jej danie, aby me-

tropoHta poyczy jej niewicej jak 2000 czerwonych zo-

tych, bo tego w interesach swoich gwatownie potrzebuje,

a przynajmnij 1500 rubli srebrnych. Zdumiona jest

tym, jak to by moe, aby nieby metropolita w stanie,

tak maj ofiary uczyni. Opowiadaem rzeczywiste i da-

wniejszych lat i teraniejsze zdarzenia, gdzie trudno byo

metropolicie 1000 zotych, 100 rubli powici. Wymie-

niaem, jakie mu w tym roku niesi)odziane i nage wy-

datki przybyy. Dowiedziaa si o klskach w Fastowie,

o prucessach, jakie Fastowszczyzn trapi. Tyle lat uni-

ka ich metropolita, a napdzili w nie pod staro jego

possesorowie i administratorowie.

Ale wracam do wicegubernatorowj. Pani ta ma

doywocie na Pitce i razem wniosek swój. Na tej Pitce

ciyo niegdy dugu 600,000. Teraz niewie pewno, czy

tyle, czy mnij, to processa kiedy wyjani. Ma za

na Pitce prócz swego wniosku 300,000 zotych, z któ-

rymi zapisem, spaceniem i innym sposobem wjechaa.
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Wreszcie jest w jj possesyi. Pacia z tego nieboszczy-

Icowi pasierbowi Julianowi 4000 zotych. Julian si

zabi, wic nic nieobowizana jest imieniowi Zaleskich.

To wszystko z Zaleskich i z nij. Ruchomoci swoje,

szale, brylanty it. d. dawno postradaa, aujc ma i

tyle czasów w Petersburgu, tak drogim przesiadujc

miejscu.

Mandriknowie mieli duy majtek, wielu z nich

potracili go. To si i wicegubernatorowi zdarzyo,

zostao tylko 75,000 rubli assygnacyjnych wspólnego z

on dugu, na umorzenie którego defallucj trzeci

cz pensii. Pewne za wicegubernatorowskie, jest

4000 assygnacyjnych, reszta w nadziei i w spekulaciach.

Sama chce Pitk naby od sukcessorów Zalewskich, ma
dwie córki i jednego syna z Mandriknem. Opisuje

skromne swe w Putawie ycie, co do mebli i ubioru,

co wielk jest prawd, a stwierdzone skromnym ubio-

rem, jaki jeden tylko co dzie w ucku uywa.

Emilka ma do przewdziania sukienki, ale wcale nie

kosztowne. Matka jeden maleki na wierzchu gowy
osadzony ma czepeczek, jedn chustk angielsk, jedn

sukni materialn czarn, w której bez eny wystpuje

cho pani Platerowa codzie i niektóre ukazuj si

osoby. Innych perfumów niema, tylko zapach juchtowj

skórki, pospolicie przy obiedzie siadywaem midzy
wicegubernatorow i Emilk, wystawiaem sobie, e
siedz midzy angielskiemi damami, tego zapachu mio-

niczkami.

Do prowadzenia interesów poyczki by uyty Ja-

kóbek i Gawroski. We czwartek przez nich ju byo
odmówione. Wola to Pana Boga, ale ciki i niespo-

dziany zawód. Tak drog odprawi, zacignwszy dug
a daremnie, ale wola Pana Boga, ja ufam, e tak chcia

Pan Bóg, e Pan Bóg znajdzie dla mnie, czego potrze-

buj i t. d. i t. d.

Listy J . Lelewela. Tora I. 29
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Wracam do diariusza:

Czwartek 21 na obiedzie. Pani Platerowa po raz

ostatni t ra. Deputat ytomirski, Bimiski, chory
ucki Szemiot, francuz Colignon, do stanu duchownego

kandydat, z wejrzenia ogromniejsza Waleriana Krasiskiego

kopia.

Pani Platerowa poegnaa si, obligowaa, aby

Adamostwu najpikniejsze zasa ukony od niej. W
katedrze na konkluzy solenne nieszpory, i processja z

powtórnemi czterema ewangeliami, officia t ra nic

nie piewa, a zatym okularów niedobywa, chustk nie-

przeciera i na nos niewykadat. Byem na tych nie-

szporach wprzód i potem oddawszy niektóre rewizyty.

W tych zabraem znajomo z Peretetiatkiewiczem,

wielkim Jasia*) admiratorem, znali si z sob w Za-

mociu — jest to ssat w peruce. Po rozejciu poo-

yem si spa, otrzymaem list Matki. Jak widz

mimo usilnoci Matki, aby co napisa, ja daleko wicej

mam do pisania. Moeby i Matka co wymylia, gdyby

nie bya korrespondencj z Tadeuszem zajta.

Pitek 22. Po mszy odczytaem list Matki metro-

policie, w z on chwil przyszed, gdy Mandikuowa

jeszcze niewyjechaa. Chocia byem sam na sam z

metropolit, par linii w czytaniu pominem.
Wicegubernatorowa odstpia swych da i boleje,

e o nich metropolicie powiedziano, bo si to zdawa
bdzie, e tylko z pretensjami przyjeda. Ma w niedziele

wzi si napowrót. Na obiedzie nikt prócz domowych.

Metropolita dzi uiedospa, bo wczora wieczorem

z Fastowa i z innych diecezyi niemie wiadomoci

odebra i kopoci si o prdkie odpisanie i expe-

diowanie.

*) Brat Joachima.
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Sobota 23. Dzi wiele expedicyi zaatwionych,

zdaj si spokojno metropolicie powraca. Zaleci mi

piszc Matce podzikowa za pami i caej familii

ukony i bogosawiestwa. Pani wicegubernatorowa

niemnij przypomina si wszystkich pamici.

Dzi wyprawiam list do Piwnickiego.

Rodziców nóki cauj — rodzestwo ciskam.

J. Lelewel.

LIST IV.

Do Ojca.

9 Lipca 1827.

Niech Pan Bóg broni, powtarzaa pani wiceguber-

natorowa, ebym miaa dziadunia zmartwi. Niepotrzebnie

dziaduniowi pan Gawroski i Jakubek powiedzieli o

moim projekcie poyczenia od niego , niech mi Pan

Bóg zachowa od tego, abym miaa w myli da, kiedy

nie mona. Ja sobie wystawiam, e tak si Panu Bogu

podobao, ebym dziadunia w niemonoci znalaza.

Dobrze, e si przynajmuij droga wrócia, i zato Panu

Bogu dzikuj, ale zkd ja znajd na drog dla Emilki,

a na 1 sierpnia trzeba j do Petersburga, do instytutu

smolnego dostawi, a na to. Pan Bóg wie, zkd ja

pienidzy dostan. Na to koniecznie potrzeba 3000 rubli,

a nato mam tylko 700 — ja to uwaam, e to Pan Bóg

mi opatrzy i to ja z aski Pana Boga dostaa, ale

zkd reszty 23C0 dosta? Ah! nieszczliwy mego

ma stryj, co rczy 2000, zkd ja je dostan? jak

powróc, a nieprzywioz ich, to mójm mier znajdzie.

Tak lamentowaa pani wicegubernatorowa, i w sobot

29*
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wieczór zasaba, óciowe womity, gorczka zoyy j
do óka.

24. czerwca. Niedziela. Na obiedzie ofFicia,

Scholastyk, kanonik Jarocki, Wilczyski, który si do

kuzystwa pani wicegubernatorowj przypisa, Kocielski

dawny artylleryi polskij pókownik z synowcem i szwa-

grem Skibniewskim, prezydentem sdu, ci trzj do mnie

z wizyt przybyli, na obiad zaproszeni. Ku wieczorowi

wyjazd wicegubernatorowej, cukierków Emilce na drog,

Emilka dzikuje. Jak to szczliwy wiek, uczynia

wicegubernatorowa uwag, jak ma rzecz, cukierkami

uszczliwi i ucieszy go mona. Po do dugim po-

egnaniu pucia si w drog.

25. Dzie w. Antoniego. U Bernardynów wiksze

naboestwo. Otticia zjecha Bernardynom msz od-

prawi, Trinitarze celebrowali. Po mszy sw^ojej officia

przyszed na kaw do metropolity i bawi z godzin. Na
obiedzie tylko kanonik Jarocki, który zjecha z owiad-

.czeniem, e chce rezygnowa probostwo swoje, które ma
kilku poddanych paszczynianych i kilku poddanych

czynszownikuw, a przytem sawny ogród. —
2Q. Na obiedzie kanonik Jarocki, a take Scholastik

Krzyanowski, Scholastik wanie powróci z Równego.

Oddaem mu list panny Izabelli z ustnem poruczeniem

do ksidza Stanisawa. Ubolewa ksidz Stanisaw, e
dotd tak maj rzeczy nie przesa familii, zaraz si

krzta, aby plenipotencj Scholastykowi do rk odda,

ale wygotowa jej na prdce nieudao si. Obieca tedy

do mnie j poczt przysa, min tydzie i dotd jej

niema. X. Stanisaw znajduje si w niemaych tarapatach,

a coraz mu wiksze zagraaj, czego nieprzewiduje.

27. Na obiedzie jak wczoraj. Ivanonik Jarocki i

Scholastik. Po pacierzach wizyta officiaa, który si

wybiera w podró, ale w wielkim sekrecie, kady wie,

e wyjedzie w sobot, ale upewnia, e niema zamiaru
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wyjeda, tak mi zargcza, gdym by u niego z wizyt,

tak i teraz upewnia. Jedzie za do dóbr officialskich

we Wodzimirskie. W czasie jego bytnoci przyby prosto

z Wilna wizytator missyonarski Gsowski, ju bylimy

w dobrym humorze, jego przybycie w lepszy jeszcze

iumor wprawio, co si na dni kilka przecigno,

chocia którj nocy sen by przerywany, ale zdrowie i

humor dobry.

28. Czwartek. Prdko zadecydowany spacer, eby
si dziekan Skieniewski rozerwa, wic wizyta do Luto-

winowej. Jedzi tedy metropolita ze Skierniewskim do

Tereranego i bardzo kontent powróci, cieszc si z uprzej-

mego jj przyjcia, i smacznych wisien, których si

najad. Na obiedzie wizytator Gsowski i Scholastik

Krzyawowski.

29. Pitek. Na obiad to samo, wizytator i

Scholastik, nadto marszaek Stecki, który z powodu

febry zupen zachowujc diet, assystowa tylko do

obiadu. Jego wizyta mogaby w innym razie zupenie

humor zepsu, bo by w interesie brata swego Romualda,

który gówn wie w Fastawszczynie trzyma. Tak

atoli ustalony by dobry humor, e tym nadwerony
niezosta.

Fan Romuald Stecki trzyma wie, z którj wedle

kontraktu wypaci 4000 rubli sr., ale obrachowawszy

si cile ze swoj dzieraw przekona si, e z zadzie-

rzawionj wsi niemia dochodu tylko 3200 rubli, da
tedy, aby mu 800 rubli srebr. bonifikowane i nazad

zwrócone byy, utrzymujc, e umówione byy ustnie

i w notatkach, których nikt przypomnie sobie i znale
niemoe, e nie wedle oznaczonój liczby, summy, w dzie-

raw wzi, ale z obietnic wypacenia tój kwoty, któr

mu wybra si uda, a summa 4000 jest maximum, nad

któr wicej oddawa niema. Ale z Romualdem i z Fas-
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towem wicej jeszcze jest kopotu. Jeden burak

mynarz w Fastowszczynie uroci pretensii o. kilka

tysicy rubli.

30 czerwca. Sobota. Niewida goci, w niedostatku

zaproszony kanonik Wroczyski, obraony gorzko odmówi,

zaproszony ksidz gwardian Szczotkarz, który zwykle

osob swoj goci zwabia, t ra nikogo, zjad obiad

sam z nami.

ydzi szabasuj, ale w rozpaczy, dosza ich wiadomo
o rónych w Petersburgu ukazach, o których wczesno

powtarza niemiej, ale w nich jest, e maj by pod

powszechne prawo rekruckie podcignieni. Bolej i na-

rzekaj, e im gorzej bdzie ni w Galicii — powtarzaj,

e nie askaw imperator na ydziech, po 25 lat maj
suy.

1 lipca. Niedziela. Przed obiadem mam wizyt

pana pókownika Warpachowskiego — na obiedzie pó-

kownik, Lutowinowa, Scholastik i rotmistrz Antoniewicz—
po obiedzie w czasie pacierzów i bardzo dugo pan

rotmistrz bawi u mnie, bardzo dugo pan rotmistrz,

bo nadeszy liczne pana Romualda pretensye i metro-

polita chwia si midzy oczywist szkod swoj. Odwo-

uje si Romuald do jakowychsi punktów, które twierdzi,

e poda projektujc zadzierzawiFastawszczyzn ca, pod

warunkiem, e bdzie z nij wypaca dochód, jaki z niej

wybierze, utrzymujc, e te punkta przyjte byy i obie-

cano mu ca wydzierawi Fastawszczyzn. Jeeliby

jednak to niemiao nastpi, pragnie nieczekajc terminu

kontraktów styczniowych, mie sobie zapewnion dzieraw,

któr trzyma pod temi warunkami i to z oznaczon

najwiksz summa 3400 (a nie 4000) rubli, a to jeszcze

z dodatkiem folwarku lenego, którego inny possesor bez

adnych korowodów regularnie si wypaca.
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Wieczór czytywanie gazet, pókownik przyszed

sucha je, czytalimy do godziny 10 wieczór bo nabite

byy-

NB. W tych gazetach wyczytaem, e w tych czasach

na czas niedugi s zoone ksigi obywatelskie w
kommissyi wojewódzkiej. Gdybym bj tam w Warszawie,

poszedbym do nich zajrze, czy jestem i jak w nich

jestem zapisany? ale podobno, nim powróc, one nazad

radzie wojewódzkij oddane bd. Czy niebyby te
askaw szwagier Nosarzewski uywajc kiedy popodnj

przechadzki zboczy do kommissyi wojewódzkiej i w tj

mierze zajrze do ksig owych i rozpatrze si, a jeliby

zapis nieporzdny znalaz, dopilnowa sprostowania,

jeliby to bez fatygi byo. Wreszcie jelibym dotd
porzdnie zapisany nieby, dopieroby cakiem na nowo

zapisywa przychodzio, niech Prot radzi, czy w Gminie

miejskiej pozosta, czy si do powiatu przenosi.

2 lipca. Na obiedzie exprowincia dominikaski

Pawowski przybyy z Podola i Scholastik. Nowiny

zewszd ze. Posusz koo ucka okropna
,
gorca

niesychane, posusz nawet po wielu miejscach Polisia,

na Podolu, po v/ikszej czci Litwy w Mioszach ani

owsa ani te jczmienia.

W Kamiecu Podolskim choroby na ludzi, niema

familii, gdzieby chorego niebyo, umieraj. Po wielu

miejscach bydo pada, w ucku koo 50 sztuk ju pado,

ley cierwo po nad Styrem, tucz si psy, w Mioszach

jedna dopiero sztuka upada.

Otrzymaem list od Stanisawa Moroza, i tyle lat

obiecywan plenipotencj, explikuje si piknie w
obszernym licie, cytuje prawo natury, troszczy si, e
stryja obrazi, jest i list do stryja. Zamierza sobie

w jesieni stryjów odwiedzi, co moe z rónych wzgldów

i nienastpi.
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Wieczorem Angiel! radoci wiele, tak dugo wy-

gldany, oglda oczy, i próbowa lkliwo powiek.

Ostrzegem go, aby imienia katarakty nie wspomina.

Wspomnia raz o nij Gawroski, i bur dosta, e
takie fasze supponuje. Pytany by Angiel, jak prdko
przybdzie, bo teraz tylko na godzin wstpuje, powtarza,

e za miesicy kilka, szczciem nieby syszany. Obie-

cywa na dni kilka przyjecha, aby wprzód oko i powieki

ostracha, aby niedrgay, nie zamykay si i na dotknicie

byle nieobraay.

Dosta jakie poruczenie kupienia cugu koni. Od-

jedajc przez posaca znowu pytany, kiedy powróci,

zapewni, e donoszc o poleconych sobie koniach, i o

swoim przybyciu uwiadomi listownie. Mówi, e widzia si
z panem Adamem*), e wyjedajc z Warszawy spotka

wyjedajc pani Adamow z córk, e dojedajc
do Kranegostawu widzia si z pani Sufifczysk jadc
do Warszawy. Ztd wnielimy, e Kluczewska poje-

chaa do Koczewa i ju nas tu w ucku t ra nie

odwiedzi. Dosta Angiel po nosie, e adnego listu nie

przywióz, explikowaem go tym, e nikt z familii nie

raczy} napisa i listu mu odda.

3 lipiec. Wtorek. Zanosi si na odmian, mnie

nogi pobrzky, ani odchodz. Metropolicie podeszwy

pieky i spa nieday, odezway si w krzyach cier-

pienia.

Na obiedzie marszaek Zakrzewski z Krupy, rotmistrz,

Jakubowicz profesor szkoy uckiej i brat jego starszy

obywatel z gubernii Miskiej, piewliwy Litwin, wszyscy

w najlepszych humorach, a mianowicie marszaek z Krupy,

by z kompanii kontent, wesoo mu byo.

*) Adam Ciecisziowski po bracie metropolity pisarz W. Kor.
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Pan rotmistrz wygotowa listy do Romualda i

pojecha. Zapowiada, e niebdzie móg w przysym

styczniu na kontrakty do Kijowa jecha. Nie by dnia

wczorajszego na obiedzie, bo cay dzie bawi w Zaborolu

rozpatrujc si w srebrze. Wujaszek jego koadjutor

Piwnicki zostawi mu polecenie, aby od pana Czarnieckiego

cho w effektach summ 19,000 zotych, która procentami

urosa, przeszo 40,000 odebra, pan Czarnecki ofiaruje

srebro stoowe, tej summie wyrównywajce odda.

4 lipca. Na obiedz;e Scholastik i przybyy wesoy

staruszek proboszcz.

Deszcz zapóny! sota ca noc, wicher mocny, a

dalsz sot zapowiadajcy.

Wieczorem by u mnie urakowski, dopytywa si

o pana Prota, mówi, e myli drug córk za m
wyda, niemiaem si pyta, czyj ona chrzestn jest.

5 lipca. Ochodzona pogoda. Spacer z dziekanem

Skierniewskim na kwane piwo do karczmy Podhajeckiej.

Na obiedzie Czarnecki i Scholastik. W czasie pa-

clerzów pan Czarnecki mnie wizyt wcale dug odda.

6 lipca. Dzie w. Jana. Iwaszka imieniny, i tene

Iwaszek otrzyma na wizanie trzy ruble srebrne.

Jeszcze przedemsz przejeda przez uck i wst-

powa do metropolity ksi Józef Lubomirski,^ z War-

szawy na jarmark do siebie do Dubna, krótk chwil

zabawi.

Dotd schodzi czas przerywany interesami i kozetk

po czci si zrywajcj.
Dziekan Skierniawski, przez cay mój czas ledwie

ze cztery razy bez interesu dla zabawy posiedzia. Ja

zawsze zostawiony sam — dotd nicem nieczyta (po

pacierzach tylko pod wieczór par razy Kazimierz

czytywa.) Ale teraz ju zrywaj si rodki zabawy,

nietylko e si przebrao o czym mówi, ale e niezdrów
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jestem, ztd niemam si, ni konceptów, ni myli. Naj-

milejby mi byo milcze. Zaczynam liczy czas i

wyglda Michaa uszczewskiego przybycia. Rozumiem,

e mnie nie zawiedzie bardzo. Rozumiem, e przynaj-

mniej pod koniec lipca cignie.

Wspominaem razy kilka , e pan Adam nastaje,

aby upatrz lektora, e dziwig si, e tego sam pan

Adam nie zrobi, na to metropolita odpowiada, e
Kazimierz dobrze czyta, gdy tego potrzeba. Ju mia
ranek pitkowy 6 lipca bardzo nudno schodzi, gdy

przybyli prowincyal i exprowincya dominikascy.

Dwie affery midzy wielu maemi w dugi czas

przecignione przynosz niemao strapienia. Jedna jest

wieloletnia ju wojna Mackiewicza biskupa liamienieckiego

z Dominikaukami i Dominikanami. Metropolita chciaby

uciszy, pojedna, wdaje si jak porednik. W tym

interesie obaj prowinciaowic cae dwie godziny bawili,

i tak dalece swoim interesem zajli, e lubo o samj
godzinie 12 wychodzili, metropolita zapomnia ich na

obiad zatrzyma. Inna rzecz zaprzta niemao, to jest

koadjutora jeremijady. W jednym licie prosi, aby da
na podzwonne, w drugim, e si ju dostatecznie prze-

kona, e jest zgubiony, bo dotd w krótkim czasie

1400 rubli assygnacyjnych wyda, a na doktora 300, a

na aptek 80, a tego bdzie wicj. Najcie koni na

dzie 35 rubli assygn. czyli 9 rubli rebr., najcie ich

na miesic 200 rubli. Metropolita poczyna si o to

kopocie, podug Buli papiezkich koadjutorowi 600

wyznaczy i wypaca bdzie. Koadjutor chory na

wtrob.
Na obiedzie tylko Scholastik — nad wieczorem

starosta Bystry, co powróci z Lubomia z kuracyi.

Dzi sdy si zalimitoway, obywatelstwo w podró

ruszyo. Marszaek pojecha do ytomierza radzi o

robieniu dróg. Interesu tedy pana Romualda w czasie
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bytnoci pana Antoniewicza niemia kto popiera. Ale

800 rubli bonifikacii panu Romualdowi zdaje si za-

pewnione.

7 lipca, sobota. Dzie uroczysty tabelny. Wstalimy

raniej, dwiema godzinami raniej. Msza, dyspozycie róne,

na Te Deum jedzilimy do katedry (ja piechot) publikum

uckie powtarza, e oczywicie po wyjedzie koadjutora

metropolita w'olniejszy w dziaaniu swoim, a przeto i

zdrowszy. Wida, e mu teraz nikt nie wzbrania bywa
w Katedrze, bo si czciej pokazuje. Ciesz si z tego.

Skierniewski gadua, przystpny dla kadego, osadza

rónyci osób dolegliwo, które si koadjutora obawiay.

Midzy damami uckiemi, w publice uckij, a

midzy duchownemi nie mao o tem uwag nasucha si

mona. Znajduj si liczne interesa zadawnione, na upa
zapomniane. Wiele rzeczy koadjutor sam zaatwia, tak

i metropolita ledwie o nich wiedzia. Skierniewski nie

mie sobie tyle pozwala, ze wszystkiem si do metro-

polity odnosi. Z td przybyo metropolicie kopocenia

si, ale razem zatrudnienia, które niepozwalaj nudzi

si, zaczym i dla lektury jest oziblejszym, kae czyta,

a o ozem innem myli i dyspozyciami lektur przerywa.

Do interesów Fastowskich Skierniewski wcale mie-

sza si niechce, opieraj si tedy jedynie na samym

metropolicie i Antoniewiczu przez korrespondencj z nim,

albo gdy przypadkiem do ucka zjeda.

Dnia dzisiejszego na obiedzie tylko podkomorzy

Moszyski, Scholastik, gwardian Szczotkarz i ksidz

Sylwestrowi cz.

W przyszy poniedziaek zaczyanaj si szlacheckie

popisy.

Wczoraj i dzisiaj odwiedzaem Szkólników, aby

mi na popis zapraszali i ebym si z niego wymówi.
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Rodzicom z uszanowaniem nóki cauj. Rodzestwo

i ich maestwa na wszystkie strony ciskam.

eby tylko mole mego paszcza w kufrze nie zjady.

J. Lelewel.

LIST V.

Do Matki.

uck, 21 lipca 1827.

Nic te Matka niedonosi mi o zdrowiu pani Sle-

askiej. Z tego milczenia wnosz, e jest dobre , bo

si pospolicie o zym pisze. Pan Adam z woli Okrzej-

skiej o swoim osabieniu uwiadomi, ztd s domysy,

e mia nowy attak kokluszu szeciorga dzieci. Matka

take o chorobach nie pisze.

Protowie pewnie z Hugonem swoim byli w War-

szawie.

Metropolita powtarza, e skudi woskie wynosz

2 czerwone zote, dopiero niedawno przypomniao si,

e skudów dwa wynosi jeden czerwony zoty, a zatym

300 skudów jest 150 dukatów, ale powtarza, e koadju-

torowi wypadnie 300 lub 400 dukatów naznaczy rocznj

pensyi.

8 lipca. Niedziela. Na obiedzie kasztelanie Czar-

necki, chory Bykowski z onk, — Scholastik, Krzy-

anowski i X. Czemerowski.

9 lipca. Poniedziaek, Na obiedzie sami domowi.

Po pacierzach, przeoony szkoy enowicz i professor

teje szkoy echowicz przyli do metropolity z uszano-

waniem zoy kwestie pisane examinu, jutro odby si

majcego. Wypili kady po trzy kieliszki wina, i blisko

godzin zabawiwszy poszli do domu.
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10. lipca. Wtorek. Z dziekanem kierniewskim

pojechaem karet, na examen ranny, gdzie cae rano

bawiem , na examinie byo kilku dostojnych mów,
midzy klóremi i ja, tudzie rónego zakonu duchownych

i jedna niewiasta. Po examinie bylimy inwitowani do

przeoonego szkoy enowicza na sute i zastawne

niadanie. Z ciby osób z powodu ciasnego miejsca,

byem zniewolniony rad nierad wymkn si, poniewa

pierwsza godzina tymbardziej powraca kazaa, e sta-

rostwo Bystrowie na postny obiad oboje z pann Magda-

len zaproszeni byli. Duomy z pann Magdalen o

poezyi rozmawiali. Po obiedzie od tj kozetki oderwa

mnie Witwicki obywatel
,

po synów do Krzemieca

jadcy, mnie wizyt po kilkunastu leciech niewidzenia

si oddajcy. Poniewa on jest generaa Kropiskiego

ssiadem, poleciem mu najmocniej, aby wyjedna

Fclixowi odpis. Jeeli jednak Kropiski uwzi si nie

odpisa, to rady niema. Po wyjedzie Witwickiego

pospieszyem na dalszy examen czyli popis, który trwa

do zmroku. Publikum daleko liczniejsze byo, ni rano,

obywatelstwo, praaci, róne duchowiestwo, urzdnicy,

wojskowi, cudzoziemcy, i dwie damskie koterie napenili

sal, tak i adamaszków, któremi stoy pokryte byy,

ani wida byo. Na kocu przeoony pan enowicz

mia bardzo pikn, cho do dug, ale zajmujc

przemow do osów, którzy dla tego na popisie pytani

niebyli, aby popis nicprzesta by popisem, wzywajc

i ostrzegajc aby si poprawili. Co bd, w dniu tym

popisu nauczyciele i uczniowie okazali i rozwinli wietne

swe zdolnoci, examinowanie i zdawania examinu i pikny

postp, niekiedy zadziwiajcy, gdy si wspomni na rozkad

godzin. Dnia tego Gawroski wyjecia na jarmark, do

Dubna, kupowa konie.

Przyszy listy od Adama i od koadjutora. Adam

o kokluszu, koadjutor o swych wrzodach, czyli wrzodeczku
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na gardle donosi. Zt,d noc dla metropolity nie senna,

nie mona powiedzie, aby metropolita mia by niezdrów,

lecz w dniach nastpnych, narzeka na bok i na parcie,

a przytem na lewem biodrze utworzya si wrzodzianka,

która jednak nie inkomoduje.

11 lipca. roda. Dzie uroczysty wedle kalendarza

tutejszego w. Piotra i Pawa, gala w szkole, gala w
kociele. Metropolita wybra si do kocioa i na caem
naboestwie i na szkolnem Te De urn bawi. Na obiedzie

Litwiski, kajetan Podborodeski, enowicz, echowicz

doktor Haken, Scholastik , Krzyanowski i kanonik

Wroczyski, Wieczorem gala u dworu, lub siostry

Marcinka (kucharza).

Schola salernitaua póno w noc bya w ruchu

i zatrudnieniu, bo naprzeciwko w dolnym apartamencie

kompania i tace, dobrze po pónocy dopiero do spo-

czynku si wzito.

Siostra Marcina (kucharza) posza za ogrodnika,

ogrodu XX. Bernadynów, ma ou by bardzo dobry

czowiek, tak e nic zego w ogrodzie bernadyskim

niezasadzi, ani niedojrzaych malin, ani kwanych wisien,

ani kolcego agrestu, ani mierdzcj cebuli. Mieszkanie

ma w klasztorze, ale do niego ony wprowadzi niemoe,

tymczasem pani siostr Marcinek u siebie chowa, a co

dalj bdzie jeszcze niewiedz.

12 lipca. Czwartek. Na obiedzie jeden tylko Scho-

lastik, po obiedzie z kniaziów Kuszewiczów, pani I^orenicka

po kwecie, pani Piotrowska z wnukiem swoim i pani
professorow echowiczow z wizyt.

13 lipca. Pitek. Dzie tabelny. Ale e cigle s
dni wietrzne, czsto wiatru niezmiernie mocnego i szturmu-

jcego, a do tego zimne i metropohta cokolwiek nie

domaga, a zatym do kocioa niemóg jecha. Na
obiedzie jeden tylko kanonik Wroczyski.
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W tym dniu odebraem od Matki listy, i ten

w którym by list Prota i dawniejszy razem, bo ten

dawniejszy jak omyk mia by dalj posany, dopiero

si zwraca i zbieg si z póniejszym, odczytaem je

przed metropolit jeszcze przed pacierzami. A propos

do tych listów.

I tu w Kowelskim szaracza.

Nieopadal na Polisiu ziemia si pali, kasztelanie

Crarnecki upewnia, e w jego dobrach ju na kilka

sni w gb si wypalia.

Blisko Równego piorun tizas w staw i wszystkie

ryby wielkoci niezmiernej wybi, klika set owów wy-

rzucanych na brzeg pogrzebano.

14 lipca. Sobota. Z rana panna Starocianka z

trzema pannami z wizyt, zaraz potem wizytator Bonifratrów,

jeszczem tak piknego Bonifratra niewidzia. Na obiedzie

Scholastik i Potocki, starosta Szczyrzecki.

15 lipca. Niedziela. Na obiedzie Bystry, Wrocz}ski,

Czemerowski, po obiedzie chory Szemiot z wizyt, na

wieczór Gawroski z Dubna z niczym wróci.

16 lipca. Poniedziaek. Na obiedzie sami domowi.

Przyszed list od Aughi o koniach , chocia najlepsze

konie maj zalety, do miary i do maci, co si niepodobay

Gawroskiemu bo ten co ma lat 4 za may a ten co

ma lat 9 za stary.

Koo godziny 5 anonsowano mi gocia z Wilna,

w godzin przyszed wywieony professor Jaroszewicz

mój dawny ucze, który w te strony przyjecha, aby

si oeni.

Po kolacyi prowadziem go do metropolity, potem

bawi u mnie do pónocy.

NB. "W licie swoim Angel nie wyrazi terminu, kiedy

do oczu przyjedzie, skadajc si, e ma wielu pacientów,

ztd list ten nie odpowiedzia oczekiwaniu, a to moe
i na rekomendowane konie wpywao.
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17 lipca. Wtorek. Rano jeszczem by do rosou,

w samym jedynie pótnie sobie siedzia, gdy mi anon-

sowano Sienkiewicza (kar) bibliotekarza Puawskiego

do Puaw wracajcego.

Jeszcze do kaplicy nie zawoano, gdy przyniesiono

list z poczty z Warszawy, za który zapaciem zotych

6 od Perowskiego, jest to na moje rce proba do me-

tropolity, ale w gow zaszed Perowski, aby tak a-
dowa koperty, arkusze, i sam zapaci zotych 6 i ja 6

sowem, coby si mogo 4 opdzi zotemi, na to wy-

rzuci 12.

Przyjechali i na obiedzie byli Dobrowolski praat

proboszcz, i Kowacz kanonik Lubelski, który si tro-

skliwie o zdrowie ojca i matki dopytywa.

18 lipca. roda. Przysza wiadomo, e Dbiski
niegdy bdcy przy metropolicie a od lat 5 profesor

szkoy w Klewaniu, na zapalenie muzgu umar, z po-

wodu opónionego ratunku, którego sobie dawa niedo-

puszcza. Zatem Skierniewski nie ocigajc si do Kle-

wania wyjecha. Na obiedzie ksidz Dobrowolski, ku

wieczorowi wizyta oticyaa Podhorodyskiego bardzo ani-

mowana.

19 lipca. Czwartek. Okoo godziny 10 rannj przy-

szed pan marszaek modszy Raszewski z synem 27

letnim, bawi cigle a do obiadu. Ma majtnoci przy

zbiegu Horynia i Sucza i cieszy si piknemi urodza-

jami tak jarzyn jak i ozimin. Czowiek wicej ni
dostatni, dorobi si majtku. Zosta na obiad, syn za
poegna, poniewa sam kilku obywateli obiadem trak-

towa. By te na obiedzie i X. Dobrowolski.

"W nocy X. Skierniewski z Klewania powróci,

pocieszywszy pewnie i wsparszy Dbiskiego wdow.
Zostawi Dbiski szecioro dzieci, a adnego funduszu.

20 lipca. Pitek. Uroczysto w. Recessa, którego

czapka w katedrze ley i w czasie ognia, który katedr
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zaiszczy, szczególniejszym sposobem ocalaa. Wielkie

tedy naboestwo w kociele. Metropolita tak si do

kocioa kwapi, e w kaplicy mszy nie byo, jedzi

tedy na msz i procesy z wystawieniem do katedry.

Na nieszporach w dniu tym witecznym, wianki z kwia-

tów Celebrans rozdaje, ztd nieszpory bardzo ludne.

Na obiedzie sami tylko duchowni: Dobrowolski,

Krzyanowski, Wroczyski.

Dzie ten jest rocznic wejcia Rosyan do ucka
w roku 1795 i objcia go.

Listem prywatnym odebraem wiadomo, e mnie

w Moskwie obrano czonkiem aktualnym moskiewskiego

towarzystwa historyi i staroytnoci rosyjskich.

21 lipca. Sobota. Spalimy i leelimy sobie nad-

zwyczaj dugo, tak, i msza ledwie o godzinie 10 w ka-

plicy bya.

Na obiedzie tylko Scholastik Ivrzyanowski, tyle

jest wiadomoci do dnia dzisiejszego.

O wyjedzie przyspieszonym Majewskich po wiele

kro metropolita powtarza, pospolicie nicem si wicj do

tego nieprzymawia, a gdym matki w licie explikacy

wyczyta, wspomnia, e ju dosy tego, i odtd wicej

ani napomyka. Mówiem, e le zrobili i dotd powta-

rzam, e si tak wywidrzyli, wina ciy na samej pani

Majewskiej, powinna to kiedy naprawi i przyjecha na

czas duszy.

O ojca zdrowie nieprzestajemy by troskliwi, spo-

dziewam si, e nastpnj poczty odbierzemy wiadomo
o zupenej restauracyi, jako te i o wyzdrowieniu pani

Nosarzewskij, która powinna si szanowa.

Z karbowniczk niewiem co bdzie, najlepiejby byo,

eby pani Majewska sama po ni jechaa.

Nie pógbkiem, ale ca gb mówiem Jasiowi, e
do niego wstpi, a to wtedy, gdy bd do Wilna jecha,

niech tego czeka.

Listy J. Lelewela. Tom I. 30
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e Grzymaa kocha Lelewelów, bardzo temu wierz.

Podczaszyski na wierzchu listu zapisa swoje do

matki wyrazy uszauowaDia, bo wiedzia, e list ten mnie

niezastanie w Warszawie, chcia tedy, aby je matka wy-

czytaa. Nie opuszcza on w adnym licie tego.

O chorobie pani Antoniny niemielimy, jak naley

wiadomoci, jak i gdzie chorowaa.

Miklaszewski ma racy, e u mnie jest i drugi tom

Ogiskit^go, ale nie pomn, co si z nim dzieje, musi

gdzie lee w mojej izbie, jeli si uieznajdzie, to musi

czeka mojego powrotu, prosz na wszystkie obowizki

wyjedna mój powrót.

Niech Micha*) przybywa, wygldam jego, pisaem

oto do Adama do Woli Okrzejskij, aby na nagli,

ebym niemia zawodu.

Do Moczulskiego wtpi abym co pisa.

e si Kwaniewski wyniós, niema nic zego. Taki

kapelusz, jaki sobie ojciec sprawi i ja sobie sprawi

zamylam, ale dopiero w r. 1828.

Poniewa naprawianie ciany ma wiele kosztowa,

spodziewam si, e panua leaska i panna Kryspina

bd askawe i tyle wzgldne, e nie zechc w tym roku

tak wiele na schludzenie i przystrojenie apartamentu

wymaga. Pewny jestem w tym razie wzgldów samj

panny leaskiej, ale boj si, e panna Kryspina, która

od tylu czasów z mojego poddasza jest tak nie kontenta

chocia si dobrze bawi, e Cioci przeciwko mnie i t
ra podburza nieprzestanie. Jednake to w tym roku

i ciana i kuchnia i osobliwe kwaterunki, rok bardzo

dla mnie niedobry.

*) uszczewski — —

.
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Panna Korzeniowska Regina gwatem do mnie chciaa

przyjecha, ledwie jj to pani Chodkicwieowa wyper-

swadowaa. Niewiem, coby to z tego byo.

W Miluszach ugto 88 kóp pszenicy, 189 yta, có
tam owsa.

Posusz nieustanna.

"W niejednem miejscu niwa o w. Jan rozpoczto,

w niejednem miejscu niwa ju skoczone.

Ora niepodobna.

Jutro mamy nadzwyczajnie wsta rano, bo spodzie-

wany przejazd Jego Cesarskij Moci Wielkiego lisicia

z noclegu w Kowlu.

Rodzicom skadam moje uszanowanie i nóki cauj.

Nosarzewskich i inne rodzestwo ciskam.

J. Lelewel.

LIST VL

Do Matki.

uck, dnia 2 Sierpnia 1827.

Ju tedy i sobota w tygodniu, 8 jak tu siedzg, a 9

od czasu, jakem z Warszawy wyjecha i dotd Michaa

niema. Niemiem go winowa, ale si lkam, aby go

jakie zbyt susznie niezatrzymyway powody. Z tym

wszystkim jeliby si to nazbyt dugo przecigao?

strasznyby to by detryment w zatrudnieniach moich,

niewiem co pocz.

Matka zapowiedziaa mi, e ju ostatni list pisze,

jam si te niespodziewa wicj, ale mi to niedogodno,

nic niewiem, co si tam dalej dzieje. Co z Hugonkiem?
co z Adamem? Na piknej mi korespondencyi matka

30*



— 468 —
przerwaa. Czy niepotrzeba Hugonowi kropli starego

wina, jeli jeszcze yje? Osuchoska bierze Olesi z War-

szawy, domylam ?i, e j wioza do ojca do Radzynia.

Metropolicie nic o tem jeszcze niemówiem. Wypadao
jednak objawi to Gawroskiemu, on w sekrecie komu-

nikuje to rónym osobom.

Dzi pani Bystrzyna przy ludziacb na korytarzu

chciaa toczy kozetk o niebezpieczestwie Adama. Na
szczcie mamy dosy zatrudnienia z katechizmami, któ-

rych dzi paki do Petersburga wyprawiamy, a w czem

i ja mimowolnie niema gram rol.

W niedziel 22 lipca, jakom w przeszym licie

pisa, naznaczony by termin przejazdu Jego Cesarzowi-

czowskij Moci w. ksicia.

Na obiedzie bya pani Pilawska z asystentk, od

siebie cokolwiek starsz, i horodniczy nadto scholastyk

i kanonik Wroczyski. Blisko ju byo pieczeni przy-

strojonej zwierzyn, która w tych czasach jest nowali,

gdy dano zna, e w. ksi jest w lazarecie. Zerwa

si horodniczy, a za nim i stó cay. W tem przyby

gubernator Podolski Grocholski przez uck do War-

szawy przejedajcy, a wkrótce i pan chory Szemiot,

marszaka miejsce zastpujcy.

W. ksi, przeprzgszy konie na trakcie, kaza

si metropolicie kania i pospieszy dalj.

Rozesza si kompania i zaczy si pacierze, wtem

wchodzi do mnie Daniowicz z Charkowa, po kolacyi

poprowadziem go do metropolity, i uprosiwszy pozwo-

lenie, aby sta ze mn, zaraz z austeryi rzeczy i bryk

cignem, cho dni par Daniowicz bawi obieca.

Rozpytywa si o matk i ojca, o cay nasz dom i przy-

pomina si wszystkich pamici. Wyglda dobrze i zdrów,

tylko nieco na rumatyzm w nodze utyka.

Ku wieczorowi po cikiój suszy deszcz. Potem
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nastpne dwa tygodnie susza i gwatowny prawie ci-

gy wiatr.

23 lipca. Poniedziaek. Ks. Moroz z Równego przy-

jecha i by na obiedzie, piknie i rumiano wyglda,

a dosy ju wieci podnoszcym si w gór dziedziczuem

czoem. Niewiele z nim miaem pory mówi, upewnia

jednak, e pod jesie wyjedna sobie pozwolenie i pasz-

port, aby stryjów i siostry odwiedzi. Mówiem mu,

e Józio chce by bernardynem, Marynia dominikank.

Tem bardziój tedy pragnie jecha, aby temu zapobieg

i perswadowa.

Pod wieczór nadesza wiadomo, e w. ksi no-

cuje w ucku, z zapewnieniem razem, e nie chce in-

komodowa metropolit i bdzie nocowa w domu pu-
kownika. Wszelako to nic nie pomogo. Metropolita

zabrawszy si do pacierzy, nakaza przeniesienie si. na

dó, aby swe mieszkanie uprztn. Chocia ju ze wszyst-

kiem kamerdyner Kochanowski roztasowa si u puko-

wnika, wszelako jeszcze bya expektatywa. I ja z Da-

niowiczem upakowalimy, uadowalimy si, aby si

przenie z za garderoby, gdziemy stali, do apartamentu

tak zwanego P. Deszerta, to jest przy magazynie poud-

rette. Wszake do tego nie przyszo. W. ksi przy-

by dopiero po 9tj i zanocowa w domu pukownika.

Lecz i w paacu naszym tak schola salernitana

jak i cay dwór, piwniczy, marszakowie, herbatnicy, kre-

dencerze byli w niepospohtym ruchu, a to póno w noc.

24 lipiec. Wtorek. W. ksi, róne zaatwiwszy

ekspedycye, dopiero po siódmej rnnnój w dalsz do Za-

mocia podró wyruszy, ponowiwszy ukony metropo-

licie i owiadczenie, e nie chce jego spokojnoci mo-

lestowa.

Na obiedzie nikogo, prócz domowych, a za Dani-

owicza nie byo. W czasie pacierzy z Daniowiczem
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chodzilimy do oficyaa, do prorektora, ogldalimy ruiny

miasta. Oficya za by z wizyt u metropolity.

25 lipca. roda. Na obiedzie oficya z kanonikiem

Chusteczk czyli Bgalskim, Bystry starosta i Danio-

wicz. Ku wieczorowi tene Daniowicz myla ju wy-

jecha, ale e nie lubi po nocy jedzi, a na stepach,

od lasów odwyk, i lasami jedzi boi si, da si przeto

nakoni i zosta na noc ostatni, nazajutrz o pitej rano

ma ruszy.

26 lipca. Czwartek. Wyjecha tedy Daniowicz rano

o godzinie 7 na Podlasie, do ojca, brata i familii. Mia
on zamiar odwiedzi Warszaw, ale e mnie w ucku
znalaz i póczwarta dnia mnie darowa, cay swój za-

pd na Podlasie wstrzyma.

Z obozu pukownik Warpachowski do miasta si

przeniós po febrze schorzay. Na obiedzie pókownik,

doktor Haken i ksidz Werdele z li^rzemieca.

27 lipca. Pitek. Na obiedzie tylko scholastyk.

W tym dniu list Matki odebraem. Kilka czasów

niespokojnych i wyszukanych czsto frasunków poci-

gny za sob kilka nocy niespokojnych i niesennych

Ztd wyniky bóle w odku i osabienie, tak i si

w dni nastpne pocz pokada. Chce by czynnym

sam przez si, ztd wyszukuje sobie kopotów i nie ma
rodków perswazyi. li^iedy dzwonek w czstem uyciu,

liczne dyspozycye, przynaglenie czego, atwo przewidzie,

e si spa • nie uda. Raz tylko udao mi si jeduem

sowem niezmierne poruszenie rozpdzi. O podolsk

awantur nagada si z oficyaem i oficya wyjecha,

i jeszcze si uspokoi nie moe. Ja tedy czyni uwag,

kiedy teraz tak nadzwyczajne widz z tego powodu po-

ruszenie, kiedy jeszcze czynno si nie zacza, có b-
dzie dalj? Jeszcze si nie pozjedali, a có bdzie jak

si zjad? Na to metropolita w miech i ze miechem
powiedziawszy: czego ty mnie ajesz? uspokoi si.
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28 lipca. Sobota. Rano z wizyt u mnie profesor

krzemieniecki Zienowicz, do Wilna jadcy. Na obiedzie

sam tylko scholastyk. Po obiedzie z wizyt u mnie pro-

fesor ucki Jakutowicz. Poczem ja z wizyt u Zieno-

wicza i scholastyka, zajwszy po drodze do kompanii

przejedajcego z Warszawy Rykaczewskiego.

29 lipca. Niedziela. Na obiedzie pukownik i scho-

lastyk.

30 lipca. Poniedziaek. Przed samym obiadem wszed

do mnie starosta Bystry z powodu, e dziekan z metro-

polit o aferach rozmawia. Na obiedzie te by i scho-

lastyk. Ku wieczorowi odwiedzi mnie Piotr Pruszyski.

31 lipca. Wtorek. Na obiedzie pukownik i scho-

lastyk. Po obiedzie u metropolity z wizyt oficya, u mnie

Jakutowicz i Pruszyski.

1 sierpnia. roda. Na obiedzie scholastyk i ksidz

prowincya litewski dominikaski Falkowski, sawny ka-

znodzieja, który niegdy na uniwersytet wileski i kurs
historyi i filozofii wykrzykiwa. On dzie cay bawi
metropolit, jecha prosto z Wilna, ale przez Brze,
nie przez Pisk, bo w powiatach w Piskim i Suckim
rozcignity jest kordon i powiaty te zamknite z po-

wodu chorób czyli pomorka, to jest choroby na czarn

krost. Wesoo nam byo z ksidzem Fakowskim,

i w dobrej harmonii, nawet gdzie sprzeczne zdanie byo,

jak gdy rzecz o magnetyzmie bya. Tryumfowa, jak

dzielnie wojowa przeciw magnetyzmowi, bo i magnety-

zowana Dziekoska umara i raagnetyzujcy Lachnicki.

Wyjaniem mu naprzód, e Lachnicki dopiero w pó-

tora roku z przezibienia, a nie z djablj sprawy umar,

i wziwszy obron magnetyzmu, e ten nic przeciw re-

ligii w sobie nie ma, wydobyem metropolity sowo, e
lepiej nie gada i nie nastawa na to, czego si nie zna.

Po takiej niespodzianej reprymendzie ks. Falkowski nie
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mia zbyt arliwie na magnetyzm nastawa i z wiksz
wyrozumiaoci o nim sucha. Nocowa jeszcze, a na-

zajutrz rano pojeclia na Podole, gdzie niedawno jubi-

leuszowa, odwiedzi dusze nawrócone. egnajc si,

wynurzy yczenie, e za powrotem pragnie mnie zasta.

2 sierpnia. Czwartek. Rano Zienowiczowa, wdowa

Dbiska, Dbiska panna i syn najstarszy nieboszczyka

z wizyt u metropolity. Na obiedzie nikt, nawet pana

kapitana Rogaczewskiego nie ma, bo si rozchorowa,

a moe wicj bez potrzeby kurowa si zacz. Co

ztd w dni nastpne kopotów, niespokojnoci. A oto

ekspedycye i interesa zalegaj, a najbardziej katechizmy.

Odczytalimy ich kilka, jeden czyta pukownik, a ja

musz szeroki i w tym interesie list do koadjutora go-

towa, nawet pitkowa uroczysto uspokoi nie moga,

tyle nagle katechizmy zajy.

3 sierpnia. Pitek. Dzie w. Magdaleny. W ka-

plicy przy mszy cztery si wiece paliy. Jeszcze wczoraj

przysza wiadomo, e starocina zamyla do ksin(5j

Marcinowj jecha, by przeto pod ciemn noc wypra-

wiony Gawroski (miaem by ja, alem si wyprosi,

em nigdy jeszcze w Iwaczycach nie by), aby zaprosi

na obiad i wypoczynek w rozpocztj drodze. Zjechali

tedy wszystko troje starostwo. Starocianka z powodu,

e mój wyjazd ma si zblia, a oni na cay tydzie

jad, oddaa na moje rce list do pani Nosarzewskij

i pikny rysunek picego niwiarza do sztambucha. Upe-

wniaa mi, e nie da, aby Marcellina jej odpisywaa,

bo j zapewnia, e jest niezmiernie trudn do pisania.

Ja z mojj strony pocieszaem pann starociank, e to

bya zwyka mojój siostry skromno, która lubi na sie-

bie le gada, e owszem Marcellina, jak nikt z nas ro-

dzestwa, do pisania listów ocliotniejsza, e cho z ulicy

na ulic, gotowa co dzie pisywa, e niemiaa kore-

spondeucy zaczepia, ale niewtpliwie odpisze. Tak
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pocieszona starocianka pojechaa z matk, a starosta

do domu powróci.

Dzi rano przeszed deszcz, w dali pioruny. A pro-

pos. Koadjutor Piwnicki listu mojej pani bratowej pan-

nie Magdalenie nie odda. Jak w gow zaszed, tak do

innych awantur i tg jeszcze spata.

Marcellina, co lubi takie figle pata, nagadaa pan-

nie Magdalenie, e pani bratowa niesychanie lubi listy

pisywa. Jestem tedy dotd molestowany, e musz
mie jaki list bratowej do Magdaleny, tylko go odda
nie chc.

Upewniam najmocnij, e te pochway byy tylko

Marcelliny facecye, e nie znam osoby wicej do pisania

leniwej nad bratow, ale mi starocianka nie wierzy.

4 sierpnia. Sobota. Dzie pocztowy. Na obiedzie

nikt, tylko scholastyk; przed obiadem, w czasie obiadu

i po obiedzie nic, tylko katechizmy. Ztd nieukonten-

towania. Wszake metropolita zdrów.

Rodziców nóki cauj, rodzestwo ciskam.

J. Lelewel.

LIST VIL

Do Rodzicó -w^.

uck, duia 11 Sierpnia 1827.

Dopóki z ucka pisywa bd? Ju co tydzie

pisywa zaczynam, a Michaa jak niema tak niema,

i aduj zuiskd wiadomoci. Czy yj czy pomarli,

jedno i drugie zasuguje na doniesienie, a zniskd nic

nie mamy, eby przynajmniej wiedzie, jak si kierowa.

Czas oczekiwania jest czasem najciszych nudów, ani
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moem przewidzie, wiele to bdzie zawodów z mojej

strony przez to, e zawiedziony jestem, e o uiczem od

tylego czasu niewiem.

W dzienniiiu zdarze uckich stanem na sobocie

4 sierpnia.

Wyexpedyowalimy z wiellim tryumfem bataliony

do Petersburga.

Arkuszowe listy w tym interesie do Piwnickiego od

siebie i od metropolity popisaem. Tego dnia przyszo

od Zakaszewskiego par koni dla metropolity, i zdecy-

dowany zamian pary za ogiera i dodatek 30 rubli.

5 sierpnia Niedziela. Na obiedzie officia, puko-
wnik, doktór Haken i Krzyanowski, Wroczyski i B,-

galski. Wreszcie nic nadzwyczajnego. Tylko uck za-

intrygowany spektaklem Bassi, ucznia Pinettego, mia
ciekawych sto kilkadziesit osób po groszy 50 a ze 20

1 órublowych (nie byem).

6 sierpnia. Poniedziaek. Rano p. Wysocka z wizyt,

Staniewicz Lubana z Polisia wraca, przynosi nowiny, e
jak w Piskim tak i Kowalskim pada bydo, konie, sn
ryby, mr ludzie. Wyszy zakazy nie uywania misa
woowego i ryb. Choroby, czarna krosta, wysypka na

podniebieniu w par dni ubijaj, biegunki lub febry

i óte gorczki duej drcz. S wsie od ludzi opu-

szczone, a dla zarazy w pola i w lasy uszli.

Dzi jest w. Jakóba, zatem Sobolewski niadanie

wyprawi.

Na obiedzie sami domowi, ku wieczorowi burza

straszna. Widziaem z okna, jak amaa topólki, wicher

zrywa dachy i okna po kocioach, szarpn blaszanego

na katedrze. O. kanafarza bernardyskiego tak w oknie

zachwyci, e gdyby si habitem nie zawadzi i nieuwiz,

byby na Wulk polecia.

Ulewa taka, e wiatr po powietrzu wod jak ba-

wanami chlusta, grzmot cigy bez najmniejszego usta-
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wauia, piorunów dosy, a mianowicie jeden tak strzeli,

e a Jakóbkowa posyszaa, a do tego blisko, trwao

to wicój godziny. A ledwie jedna chmura mina, snuy

si jedca za drug inne, które bokiem zaryway, w inne

rozchodziy si strony.

Po burzy pókownik na herbacie.

7 sierpnia. Wtorek. Nikt wicj na obiedzie tylko

Scholastik.

Dzie cay pospny, ku wieczorowi grzmoty, wielkie

chmury, may deszcz, dosy askawie i koniec deszczu.

Znowu na dni nastpujce susza powrócia, deszczów ani

znaku. elazo w ziemi si amie, ora niemona, ludzie

maj rekreacj, niemajc co robi.

Bernardynom dwa konie upady. Jeden X. Trynitarz

minister trynitarski I^yciski wyjecha o trzy mile trzema

komi, wróci jednym.

W Miuszach u chopów przeszo 20 byda upado,

we dworze 13 sztuk i par folwarcznych koni. Zbiory

pokoczone.

Metropolita lepiój i w nastpne dni coraz lepiej.

Zbyteczne a nie potrzebne troskanie si o katechizmy

ciko zmczyy, nie sypia, pokada si, balimy si,

aby nieiirzychorowa, odek nawet bola, przecie mi-

ny te dolegliwoci, do si przyszed i do humoru. Zdaje

si, e si pomiarkowa, e kopotanie si niewczesne

jest niedobre.

Wreszcie nie mamy nic z poczty do expedycyi, wie
i spokojniejsi jestemy.

Oficya wyjeclia na tydzie.

8 sierpnia. roda. W Kniachniku o mie od ucka
o 3 wiorsty od Miu^:z ogie, do 20 domów i stodó-

zboem napenionych spono. Najwicj w czci pani

Wysockiej. Ta pani i . p. jej m byli niegdy u pani

Karniewskiej. Od niejakiego czasu cigle j klski na-
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wiedzaj. Dworskie zabudowanie od ognia ocalao, ale

ludzi wiejskich spono, trzeba ici ywi i budowa.
15 korcy yta i 15 rubli srebrnych Miusze na wsparcie

posay, podobno i ydyczyn tyle podesa w dni na-

stpujce.

W t rod na obiedzie kanonicy Krzyanowski,

Wroczyski, ksidz Niwiski i gwardian bernardyski.

Ksidz Niwiski suchy i ywy staruszek ma spraw
z Kropiskim jeneraem. Jenera kupiwszy wie ssie-

dni, chopu ksidza Niwiskiego k dla zaokrglenia

swj posady, zabra, broni ksidz Niwiski. aliy si
strony, koadjutor Piwnicki chwyciwszy skargi, pisa do

Jeneraa, e ksidz Niwiski za swe postpowanie zak
obstajce, zasuy na kar i dosta nakaz siedzie cicho.

Chop znowu t spraw poruszy. Bystry jest na media-

tora wezwany. Jeneraowi przykro jest cofa si, lubo

ca gwatowno atwo na komisarza zruci moe.

Moje nalegania na odpis Feliksowi nie skutkuj,

juzem straci nadziej.

Kropiski chory by, niezmierny ból gowy i me-

lancholiczny humor, a przytem osabienie oczu, pole-

pszyo mu si cokolwiek, ale wzywa Angela. Moe Angel

i do nas wstpi.

9 sierpnia. Czwartek. Pókownik z wizyt przed

obiadem, w recydyw febry wpada.

Na obiedzie: kanonicy Krzyanowski i Wroczyski,

oraz chory Pacewicz. Jecha on z Ostrogskiego i od

Beresteczka, a zatem nie tak smutne przywozi wia-

domoci.

Dzi wielkie afronta spotkay Marcinka. Pani Anna

Bystrzyna z pann Magdalen wracajc od ksioy Mar-

cinowj niechciay zjecha na obiad, wolay duój w wi-
szczowie posiedzie i na tamecznem niadaniu poprzesta.

Przyjechay pod koniec obiadu.
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Panna Magdalena grozi mi drugim listem do Mar-

celiny wszystko w piknj nadziei, e na kady z osobna

odpis poyszcze.

Drugi afront Marcinkowi uczyni ksi Lubomirski

jadc do Warszawy, naprawia sobie koo u Dangla

uckiego i sta w ucku w czasie poudniowych godzin

a nie wstpi. Niewie Marcinek co za nieaski. Zjad
ksi arbuza, a wystawszy si godzin 6 koo 4 ruszy

dalj.

O kilka mil od ucka byy guberski marszaek

Gostyski znalaz skarb, szkatuk ze zotem wykopano.

Grabarzom po zotej sztuce rozda, reszta przyda si
zaduonemu.

10 sierpnia. Pitek. Anniwersarz przeniesienia si

z Kijowskiej na uck katedr rok 29.

Duchowiestwo celebrowao piewajc Te Deum. Pó-
kownik przed poudniem z powinszowaniem. Na obiedzie:

Marszaek Stecki, chory Szemiot, Strapczy, Scholastik

Krzyanowski, kanonik Wroczyski, marszaek Zagórski,

ksidz Sylwestrowicz. Ten ksidz Sylwestrowicz bardzo

zacny i wiaty kapan, par dni temu mia pogrzebowe

kazanie na pogrzebie Bapczyskiego modego chopa

jednego z piciu braci, wysawia kaznodzieja, e to nie

dobrze jest le y na wiecie, bo ze ycie zblia zgon

i w niedoszych latach mier przyspiesza. Obracajc

za mow do Pana Boga, wymawia mu, czemu raczj

starców niezbiera ze wiata, a nie takich modzieców!
Pogrzeb by suty, lubo nie tak jak lub Moodeckch.

11 sierpnia. Sobota. Rano przejadka dla spaceru.

Z powodu, e dziekan Skierniewski zatrudniony, miaem
ja jecha, lecz gdy na zawoanie czekam, odmienia si

decyzya, pojecha dla kompanii pan Gawroski.

Na obiedzie starosta Bystry, Scholastik, kanonik

Wroczyski, ksidz Czemerowski.
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Oby to móg by list ostatni co pisz. Co dzie,

co godzina wygldam Michaa. Co zaturkocze, na to

patrz. Jeli on niema przyjecha, nieche kto inny

przyjeda. Panowie Deszert, Majewski, Nosarzewski,

kto bd.

Jeliby panna leaska, panna Kryspina pozwolia

na dwu dukatowe malowanie, toby i dobrze byo pozwoli

na to odmalowanie, tylko niech prolonguje na lat kilka.

Rodzicom nóki cauj, rodzestwo ciskam.

J. Lelewel.

LIST VIII.

Do Rodzicó w.

uck, dnia 14 Sierpnia 1827.

Podobno tedy list ostatni pisz, pisujc coraz to

czciej. Stanem na sobocie 11 Sierpnia, pod wieczór

dnia tego zjawia si niezmierna wojna midzy Jakóbkiem

i Marcinkiem, wytoczya si przed trybuna metropolity.

W cigu indukcji sprawy nadszed pukownik, prze-

szkoda ta nie bya na rk.

Zabawialimy czytaniem, do to zajmowao, ale po-

jednanie stron powanionych bdc gównem yczeniem,

a wic dobranoc przyspieszon zostaa. Poniewa me-

diacia do si skuteczn okazywaa, a wic i noc bya
spokojna i senna.

12 sierpnia. Niedziela. Imieniny p. Gawroskiego.

Ranek wcale wesoy, poszedem na msz. W czasie

mFzy bilet od pókownika do mnie pisany, z zaleceniem,
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aby mnie osobicie by wrczony, zadziwi dwór cay.

Gdy po mszy wszed metropolita do garderoby, ja wy-

biegem na korytarz i spotkaem szukajcego mnie pó-

kownika. Wraz mi powiedzia o zgonie i e Micia

przyby i do niego zajecha. Poszedem tedy do póko-

wnika. Micha rzecz mi opowiada, i o powszechnj de-

cyzyi z Woli Okrzejskiej zapadj aby powiedzie. Ro-

zesalimy tedy goców po doktora Hakina i do apteki

po ammoniak i nitri dulcis. Sam akt smutny, czytanie

listów i interesa odwleky. Dopiero koo jedenastej wy-

salimy przodem p. Gawroskiego, wszyscy byli w po-

gotowiu, a na mnie wypado mówi. Wszedem dzie

dobry powiedzie, znalazszy przechadzajcego si, prze-

rywaem rozmow, która od razu uderzya w moje do

pókownika bieganie. Zapewne to nic dobrego, mówi
metropolita. P. Gawroski doda, e teraz trudno mie
wesoe wiadomoci. Ja mówiem, emy z pókowni-

kiem o rónych potocznych mówili rzeczach. Dopiero

gdy usiad, poczem rzecz, e rzeczywicie w tych cza-

sach trudno mie pocieszajce wiadomoci, e jeli jedne

mog troski zaspokoi, drugie wicej martwi, e wia-

domo jest metropolicie, e dzieci w Woli Okrzejskiej

na koklusz choroway, e ten koklusz mija i do zdrowia

przychodz. Ju tu pocz przerywa z niespójnoci:

a co takiego? jakie nowe nieszczcie? Kontynuowaem,

emy wiedzieli od kilku tygodni o chorobie Adama,

alemy nie mieli przed czase:i; trwoy. A teraz co?

co? powiedz! powiedz! — Taka wola Boa, eby mar-

twi.... Jake, co si z nim stao? — Tak si Bogu

podobao, eby coraz now boleci dotyka. . . . Czy
ju nie yje? O Boe! — JM. Dobrodziej tyle nieszcz
przeywszy i na to przeznaczony bye. Sama wdowa

umie si z wol Boga zgadza, z ca rezygnacy znosi,

to i JM. Dobrodziej, coraz nowemi nawiedzany ciosami,

powiniene go znie, kiedy taka wola niebios. e sama
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wdowa mnie swe nieszczcie znosi, jest dowód w jj

licie, który w ten moment otworzyem i odczytaem.

Powtarzaem to wszystko nie bez wasnego rozczu-

lenia, co moe uatwio, e zaraz nieco ez popyno,
poczem nastaa cisza i modlitwa. Po modlitwie znowu

przemówi, e przewidywa, e jakie nieszczcie by
musi, pyta, zkd o tem wiem? zkd przyby list? mó-

wi, e to u pókownika dowiedziaem si, gdzie zjecha

Micha, który tu zaraz si stawi. W ten moment p. Ga-

wroski przyzwa wszystkich. Pókownik, Hakin a za

nimi i Micha weszli. Metropolita ju paka nieco,

znowu milczenie nastpio. Po chwili da zadzwoni,

wszed Mikoaj, zaledwie móg mu zadysponowa dzwo-

nienie po kocioach, ^Ytem zaraz uderzy w pacz, z par
minut trwajcy. Po niejakim czasie nie bez popakiwa-

nia rozpytywa si Michaa o okolicznoci (ammoniaku

nie byo potrzeba), na zaycie nitri dulcis namówiem,

co cinienie wewntrzne ochodzio.

Tymczasem przybyli: Luteninowa, Czarnecki z sy-

nem, scholastyk, Wroczyski; nastpi obiad. Metropo-

lita nie poszed do stou.

W cigu obiadu przyjecha Bystry, po którego pan

Gawroski posa, usiad Bystry obok pókownika (Ja-

kóbek Marcinkowi przebaczy). Po obiedzie metropolita

cigle z pókownikiem rozmawia. Rozmowa przecigaa

si dugo do godziny 5, gdy dopiero do pacierza si za-

bra. Ja tymczasem z Michaem poszlimy do póko-

wnika. Dziwi si nieco pókownik mojemu mstwu.

Tam przy lulce i konfiturach czas przepdziwszy, zawo-

ani zostalimy do metropolity na gazety.

Czytalimy gazety, których czytanie czsto byo prze-

rywane gadank; sam metropolita szuka rozmowy z le-

ktury tj wynikajcej, pyta si i przymawia si. Hakin

po dwa razy po obiedzie odwiedzajc, obserwowa, e
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puls jest ywszy, ale gorczki nie ma. Koo 10 godziny

po herbacie rozeszlimy si.

Noc dobra, lubo si obudzi o godzinie 4, móg le-

e do 7.

Msza aobna, przede msz powiedzielimy dzie do-

bry i wyprawienimy zostali do katedry na aobne na-

boestwo; lubomy niezwocznie tam pospieszyli, ju
wszystkomy skoczone znaleli. Zabawiwszy tedy w ka-

tedrze, wrócilimy, zastalimy oczy duo zapakane. Po-

woli jednak rozmowa do szczliwie si cigna.

Na obiedzie dwaj panowie marszakowie Kaszowscy,

Krzyanowski, Wroczyski, Bgalski, Czemerowski.

Po obiedzie wcale duga rozmowa ze starszym Ka-

szowskim, który rozpowiada, jak mu ona ucieka i pro-

si o list, aby metropolita do niej z refleksyami pisa.

Szczliwy ojciec i dziadek, nieszczliwy m.
Pacierze i przyjazd Kluczewskiej *) z Kacperkiem

i Zosi.

Ja z Michaem poszlimy oglda skady, muzea,

szkoy uckie, w wiele rzeczy przez Jakubowicza upro-

widowane. Gdymy wrócili, ju Kluczewska bya na

pokojach, cigna si rozmowa ile mona. Z tern wszyst-

kiem koo 9 rozeszlimy si.

Noc bya dobra i cale spokojna.

Dzi we wtorek, 14 sierpnia, nie obeszo si rano

bez rzewnego paczu.

Z powodu uroczystoci bernardyskiój Porciunkuu,

spowiada si i komunikowa.

Po mszy miaem ekspedycy od starosty z Iwa-
czyc, sodk, uprzejm, niesychanie grzeczn — niezwo-

cznie na prdce odpisaem i o stanie zdrowia i cierpie

metropolity uwiadomiem.

*) Córka Jacka, po Ignacym, bracie metropolity.

Listy J. Lelewela. Tom 1. 31
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Pisz i do Piwnickiego o tem, co zaszo. Daj in-

strukcj Michaowi o stosunkacli i interesaci ducho-

wnycli midzy metropolit, dziekanem, koadjutorem, aby

wiedzia, jak moje zastpi miejsce i jak moe by uyty.

To zajmie czas dni nastpnych.

Moe bd mia jeszcze satysfakcy widzie, jak b-
dzie do korespondencyi wezwany i zaproszony.

Po mszy i po wyjciu Kluczewskij, radzi si Mi-

cha w interesach Woli Okrzejskij, trzeba za dzieraw

wypaci 30,000, idzie o to, jak to zrobi?

Metropolita przypisa si do listu do Adamowej po

obu stronach wiartki.

Na obiedzie Litwiski z synem i p. Srzedziski se-

cundo voto maonek. Lat temu 30 wzi za on pa-

nienk, która go jak syna kochaa, teraz przed trzema

laty, majc lat prawie 70, wzi drug, która go kocha

jak ojca.

Kluczewska przywioza wiadomo, e Prot wyma-

wia si z opieki i chce t wiadomo przed metropo-

lit tai.

Nóki Rodzicom cauj, rodzestwo ciskam.

J. Lelewel.
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LIST

A. Chodkiewicza do Joach. Lele%vela,
bawicego w ucku w domu krewnego swego biskupa.

(Samemu).

Mynów, dnia 31 Padz, 12 Listop. 1825 r.

Szanowny Kolego!*)

Ciesz si naprzód, e zdrów jeste i bawisz przy

Fenelonie naszym, któremu najgbsze od caego naszego

domu owiadcz uszanowanie.

Co si tycze biblioteki mojej z boleci serca uczy-

ni Ci Panie jej history.

Rzewuski, starosta drohobycki, a mój wuj, przez

lat z gór 50 kupowa najrzadsze dziea i te dostay

mi si przez kupno. Matka moja zostawia mi kilka

tysicy tomów, ja za, zbierajc przez lat 24, znacznie

te zbiory pomnoyem. Zbiór pierwszego najzamoniej-

szy w dziea historyczne i numismatyczne, oraz edycye

zbytkowe i rzadkie; zbiór drugiej zamony w romanse;

zbiór za mój w ksigi naukowe. Ogó dochodzi 22 do

25 tysicy ksig, najkompletniejszych, najrzadszych i naj-

droszych.

Przeladowania doprowadziy do tego, i poburzono

wierzycieli moich, a niegodny zi**) mój odj mi spo-

sobno wyratowania tego, co moj byo pociech a skar-

bem narodu caego. Tak poszed na rozszarpanie zbiór

najpikniejszych machin, obrazów, rycin, kamieni rzni-

tych, numismatów, a teraz biblioteki. Mio mojj oj-

czyzny narazia mnie na upadek, niewdziczno zicia

pozbawia ratunku; tak za sum 30 tysicy zot pol,

*) Kolega jako czonek Tow. Przyj. Nauk.
*) Ossoliski Wiktor.

3P
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w czci z lichwy urosa, posza wniwecz warto zbio-

rów moich, które mnie ze dwa miliony kosztoway, a któ-

rych warto wewntrzna oceniona by nie moe. Strat

t z cierpieniami moralnemi zoyem w ofierze tj oj-

czynie, dla którj yem, a która mnie dzi zapomniaa.

Filozofia osadza moje niedol, a dobra i cnotliwa ona
pociesza cierpienia tego, który dzi od wszystkich opusz-

czony zosta.

Masz tedy, Panie, wierny opis wszystkiego, korzy-

staj z niego, kiedy chcesz, a bardzij, jeeli moesz,

mnie swoj zaszczycaj przyjani.

WWMPana Dobrodzieja

yczliwy kolega i najniszy suga

A. Chodkiewicz.

(Chodkiewicz, poprzednio pukownik, nastpnie senator,

kasztelan, wol ksicia Konstantego usunity z Warszawy).

Krzemieniec, dnia 25 Novembris.

Przejedajc okoo Mynowa, postrzGgem dwór tak

blisko drogi, i ledwom si powstrzyma w chci odda-

nia osobicie listu Paskiego, na co podróna moja gar-

geroba i pierwszej wizyty etykieta w aden sposób nie

dozwalay. Posaem wic przez jakiego z dworskich

ladz. Sdzi zapewne pan Chodkiewicz, e umylny
przywióz list Paski i zaraz da odpowied, odpis b-
dcy na odwrotnj stronie tej karty. Przesyam go poczt

aujc Paskij fatygi, na którby naraaa ch dosta-

nia statutu, kiedy da go wcale nie maj ochoty. Zbieg

dnia pocztowego z dniem rannj lekcyi nie dozwoli mi

doczy oddzielnego listu; koczy si musi na tym
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niedbaym przypisku, za który jak najunieniej przepra-

szam. Szkoda, e nie mam wioski i gorzelni, atwobym
exkuz znalaz, tak jak pan Chodkiewicz.

yczliwy i najniszy suga

Al. M.
(Alexander Mickiewicj).

Mynów, dnia 21 Novembris.

Z Gorzelni.

Przepraszam, e piszc z Gorzelni, nie mam ani

piknego papieru, ani laku i pisz jak sroka bdc
zmarzy. Statutu nie mog Panu poyczy do War-

szawy, lecz wiern kopi caego, przeeranie zawiad-

czon, przel do archiwów Towarzystwa naszego. Mo-
esz by Panie pewny, i egzemplarz ten na Jego rce
przel w przecigu miesicy trzech, do czego zasadz

mojego popa.

Prosz tymczasem przyj wyznanie rzetelnego usza-

nowania i by razem tómaczem uczu moich dla Towai

rzystwa królewskiego.

Prawdziwy przyjaciel i suga

A. Chodkiewicz.

KONIEC TOMU PIERWSZEGO.





OBJANIENIA I PRZYPISY

DO TOMU I. KORESPONDENCYI.





Objanienia i Przypisy.

Stronnica 73. Wiersz 11. Siostra Joachima miaa by po-

mieszczona w Puawach
,
gdzie wiele córek obywatelskich brao

wyksztacenie.

Str. 73. W. 17. Adam stranika wytluk. Na komorze

austryackiej by stranik Radomyski Polak , wielce utrudzajcy

przejezdnych, Kiedy sign do osobistej rewizyi Cieciszo-

wskiego Adama (brata ciotecznego Joachima), zniecierpliwiony

Adam policzkami odpaci , a e to byo w obec wielu prze-

jedajcych nie mao kosztowao zaagodzenie sprawy.

Str. 130. Byo to w Grudniu 1808. Cenzura naleaa do

ministra S. W. uszczewskiego. Minister poruczy przejrzenie

dziea Janowi Cieciszowskiemu. Cieciszowski w yczliwym li-

cie przedstawia wstrzymanie publikaty, obraa mogcej po-

wanego praata Bohusza. Nietrafio to do przekonania Joachima

nie ocigajc si do wydrukowania podaem.

Str. 151. Joachim zaj miejsce przy ministrze po bracie,

który wstpi w szeregi wojska w 1809 r,

Str. 158. W. 2 Sassoida. By to poemacik artobliwy

w skutek zajcia oficera Mr. Alexandre Alphonse z onie-
rzami saskimi, konsystujcymi w Warszawie. Komentarz rk
Joachima pisany, obecnie zoony jest w bibliotece Krasiskich,

(Pójdzie na ogie —?—

)

Str. 166. W. 7. Smutek biskupa po przedwczesnym zgonie

siostrzeca Jana Cieciszowskiego.

Str. 169. W. 5. Biskup pod dat 6 Marca 1811 pisze do

siostry ojca Joachima: „Joachimek jest mi pociech bawic si
u mnie. Martwi mnie tylko swojem ustawnem i dugiem w noc
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czytaniem, pisaniem. Niechaj racz rodzice zobowiza go,

aby mnie w troskliwoci, któr mam o jego zdrowie, zaspokoi.

Str. 171. W. ostatni. Joachim przy boku ministra. Minister

2-0 voto polubia wdow po Janie Cieciszowskim Ew z Orsettich.

Str. 198. W. 7. Kiciski Bruno przyby z Teresianum

Wiedeskiego do Warszawy, powinowaty Joachima, ztd sto-

sunki ich na drodze naukowej.

' Str. 216. W. 1. O Dekiercie niejedno tu wspomnienie.

Dekiert, syn prezydenta Warszawy z epoki Rzeczypospolitej.

Str. 246. W. 19. Byy starania uzyska Dekierta dla pro-

wadzenia synów ministra uszczewskiego , Adama , Michaa,

Wacawa. Dekiert w przyszym czasie biskupem mianowany.

Str. 269. W. 11. Pamitnik o kampanii Sierakowskiego

pozostawa w rkopisie wasnorcznym Joachima, oddany do

publikaty, znajduje si w Pamitnikach XVIII, wieku, wydania

upaskiego.

Str. 315. W. 5. „Rzecz Niemcewicza," mówi to o re-

cenzyi piewów Niemcewicza.

Str. 315. W. 6. „Hrabi Redaktorowi," Bruno hr. Ki-

ciski, redaktor Tygodnika.

Str. 315. W. 12. „Próby litograficzne" wyrobi brat

Jan do dziejów staroytnych Joachima.

Str. 312. JV. 15. Sleaski niegdy palestrant, obecnie

czonek Junty w ogrodzie Krasiskich politykujcej, odwieczni

lokatorowie w domu rodziców. Joachim niedopuci rugowania

ich. Ona naleaa do nieskoczonyeh partyi ^Wiska w domu
rodziców naszych.

Sti\ 354. Wiersz pod koniec. Mowa o Wincentym Niemo-
jewskim pole na sejmy.

Str. 363. W. 21. „Janowski by u mnie z Michao-
wskim." Ci dwaj koledzy brata Prota z puku 3-go piechoty

X. Warszawskiego, o nich byo ju w listach poprzednich.

Str. 444. „Wraz nadszed list." Piwnicki, który zawdzi-
cza kanonikat Bikupowi, by dugo przy boku biskupa i posia-

da jego nieograniczone zaufanie. Biskup zrobi go koadjutorem

swoim. Gdy cesarz podniós biskupa do godnoci metropolity,

niechtnie godno przyj z warunkiem, e w Petersburgu

zastpowa go bdzie koadjutor jego na biskupstwo uckie
Piwnicki.



— 491 —
Sh: 473. Wiersz pod koniec. Metropolita sdziwy, ocie-

mniay potrzebowa mie zaufanie jego godnie odpowiadaj-

cego. W tym czasie zastpi mia Joachima uszczewski
Micha (syn ministra). Gdy póniej w 1831 r. Metropolita po-

zbawiony pomocy tej powierza si kanonikowi Skierniewskiemu,

ten niegodnie zdradziecko zaufania naduy , tern przyspieszy

bolesny zgon sdziwego metropolity.





Sprostowania.

Str. Wiersz Zamiast Czytaj.

12 7 Sterowników Szacowników.

39 34 Tanów Janów.

46 13 Kolinowod Kolingwod.

46 26 uszczcych kupczcych.

50 24 Chodoniego Chodaniego.

52 17 rzecz t reszt.

63 2 u nas u Was.

65 14 Prozor Próno.

78 23 Stublewicz Stubilewicz.

79 4 Sekretarza Sekretene.

99 13 Makojewicza Makarewicza.

102 8 niesaw niesawi.

117 12 widz widz.

118 12 Hoowczym Hoowczycem.

120 3 Gratlerera Gatterera.

123 7 swego mego

127 ListLXL Do P. Szelltny d P. Szelntty

127 10 rozpiecztowal rozpiecztowa.

129 13 Mierkowskim Mierzwiskim.

131 10 piewy objani Syn kaliopy w jednym by
winno cigu.

132 12 Trawi Truj.

144 5 Zawsze, zamkniony kiedy zawsze : zamkniemy si

z sob rozmówiemy kiedy z sob i rozmó-

wimy si.

158 24 Sawid Sassoid.
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Str. 1Siersz. Zamiast Czytaj

164 10 Hektora Redaktora.
177 4 komisarz kominiarz.

177 6 za to yem zaoyem.
177 7 przepraszam przeprasza

178 10 do Sawna (dodaj) odebra
180--18?( Listy XXI., XXIL po stronie 164.

192 Kiliani Stober Kiliani Stobei

199 U Gródeckich Groddeck.
199 23 tak nowin mutato nomine
210 15 dowiadywaem kassjera si

zdawao si
kasyera zdawao si.

221 29 w Sejmacti w Seinach.

224 7 czy nie? czyni.
228 23 dostaem dodaem
234 9 Podsdkowski Fodsdkowa.
243 1 Weista Wejsa
243 8 Ojca jego
243 10 poyczkaci noyczkach
250 14 wie nie.

260 22 pewno pewn
262 27 Odbiera inn poczt. odbiera. Inn poc

Wzgldem .... wzgldem. . . .

274 7 moich swoich
293 19 e niesfornoci s (doda) to dobrze
310 4 skadam

. Skadam.
310 9 dopenienie dopeniane.
310 16 Redaktor Rektor.
311 7 do od.

312 1 Degendo Degerando.
314 3 Redaktor Rektor.
322 2 nic mi.

323 1 oddzielenie oddzielnie.

331 10 ja ty teraz do W. jak teraz do Werek.
370 2 zamroenia zamoczenia.
370 8 zachrza zcukrza.
370 21 Gliski lliski.

373 9 Admiruj admiracy
373 15 oddzielajcego udzielajcego
382 16 dane dam.
407 5 si j%-
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Str. Wiersi!. Zamiast Czytaj

417 4 plezyru plejzeru.

419 18 Mazulskiego Moczulskiego.

423 16 od! do.

443 3 Okszy Orszy.

444 4 i przyzwoicie nieprzyzwoicie.

445 12 i nieprzystpowali przystpowali.

449 11 defallucya defalkuja

454 20 bardzo dugo pan rotmistrz bardzo na czas zjecha

bo nadeszy rotmistrz, bo nadeszy.

459 15 na upa na wpó.
463 12 owow wozów.

466 21 panna pani.

466 24 panna pani.

474 19 Lubana z Lubaru
474 21 Kowalskim Kowelskim.

Drnkiem J. L KraszetTsklep-o (Dr. W. ebiski) w Poznania.
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